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رحلة يف التاريخ واجلغرافية والشعر : على خطا املتنيب يف أسفاره وأشعاره
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  .  سم٢٤ص ؛  ٣٧٦
  
  )٢٧دراسات يف األدب العريب؛ (
  
  ب  عهـ و ٨١١,٥٣٠٠٩ -٢     و  أبو الطيب املتنيب   : ٩٢٨ -١
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 أَخـــو هِمـــمٍ رحالـــةٌ ال تـــزالُ بـــي     
 

 

 نَوى تقطع البيداء أو أَقطع العمـرا        
    ــه  ومـن كــان عزمـي بــني جنبيـهِ حثَّ

 
 

ــبراوصـير طـولَ األرضِ   عينـه       شِ
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يصعب الفصُل بين ِرحلِة المتنبي وِسيرتِه؛ فرحلتُه سيرةٌ، وسيرتُه 
فهو جواب آفاق، سلََخَ معظَم سنواِت عمِره متنقِّالً من بلٍد إلى آخر ال . رحلةٌ

  :يقَر له قرار، فَاتَّخذَ من ظُهوِر المطايا مقاماً، ومن ِرحالها َأرضاً إذ يقول
ــتُ ــيَأِلفْ ــتُ أرض    تَرحلــي وجعلْ

  
ــالال    الج ــري يــودي والغُر   )١(قُتُ

ــاً   ــي َأرٍض مقَام ــتُ ف ــا حاول   فم
  

ــن أرٍض زواال    ــتُ ع   )٢(وال َأزمع
  علـى قَلَــٍق كــأن الــريح تحتــي   

  
ــماال   ــاً أو شَـ ــا جنوبـ   ُأوجههـ

  
  : يقول الثعالبي في يتيمة الدهر

عيدةً َأبعد من آماله، ويمشي في مناكب وكان كثيراً ما يتَجشَّم أسفاراً ب«
األرض، ويطوي المناهَل والمراحَل، وال زاد إالَّ من ضرِب الحراب على 

  :، وال مطيةَ إالَّ الخُفَّ والنعل كما قال)٣(صفحة المحراب
  ال نــاقتي تَقبــُل الرديــفَ وال  

  
  )٤(بالسوِط يـوم الرهـاِن ُأجِهـدها        

                                              
المنسوب إلى غُرير فحل من اإلبل : والغُريري. جمع قتد، وهو خشب الرحل: القُتود )١(

  .العظيم: والجالل.  الجاهلية تُنسب إليه ِكرام اإلبلكان في
ما طلبتُ اإلقامة في : يقول. مضى فيه، وثبت عليه عزمه: أزمع األمر، وأزمع عليه )٢(

أرٍض ألني أبداً على سفر، وال عزمتُ الرحيَل عنها ألن الرحيَل إنما يكون بعد 
  .اإلقامة، وال إقامة لي حتى أرحل

  . يراد به العنقالمحراب هنا )٣(
حملها : وأجهد الدابة. الذي يرتدف خلف الراكب: والرديف. نعله: المراد بالناقة هنا )٤(

  .على السير فوق طاقتها
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  فرهاِشــراكُها كورهــا وِمــشْ  
  

ــا    ــسوع ِمقْوده ــا والشُّ   )١(ِزمامه
  

  :  كما قال في االعتداِد بقدرته على الرحلة
ــدمي   ــى قَ ــه عل ــٍه جبتُ مهوم  

  
ــذُّلُُل   ــراِمس ال عنــه الع ِجــز٢(تَع(  

ــي     بـــصارمي مرتـــٍد ِبمخْبرتـ
  

  )٣(مجتــِزٌئ بــالظَّالِم مــشْتَِملُ    

  
اق إلى بالد الشام، وتطوافه في تلك كانت حالُه منذ خروجه من العر

أرجائها إلى أن لَقي سيفَ الدولِة؛ فَبسم له الحظُّ في كَنَِفِه، وَأكرمه غايةَ 
اإلكرام، وَأغدق عليه َأيما إغداق، فكان يعطيه كلَّ عاٍم ثالثةَ آالِف دينار 

  . باإلضافة إلى ما كان يمنحه من عطايا وهباٍت نفيسة

ادسح ولكن ،تُوا له المكائدوشاِنئيه من الشُّعراء وسواهم نَِقموا عليه؛ فبي ه
 قوا بينه وبين سيف الدولة؛ فقصد مصر لعله يتمكَّنحتى فَر وناصبوه العداء
من تحقيق ما تصبو إليه نفسه في كنف كافور الذي دعاه إليه مرتين وهو في 

ةً، ووكََّل به الخدم، وَأغْدقَ عليه فلما بلغ الفُسطاطَ َأنزله داراً فخم. دمشق
 ،بب لم يكن طامعاً بالمال فحسذلك يكفيه، ولكن َأبا الطي ا منه َأنالماَل ظن
وإنما كانت تتوقُ نفسه إلى الوالية، وهو ما َأخاف كافوراً؛ فماطله حيناً، ولم 

مله على ثم منعه من الرحيل خوفاً من لسانه، وهو ما ح. يِجبه إلى طلبه
  !مغادرة الفُسطاط إلى الكوفِة ِخفْيةً دون وداع

                                            
والمشفر من . والكور رحل الناقة. سير النعل، وهو ما يقَد من الجلد مستطيالً: الشراك )١(

ا تُشَد إليه شسوعها وهي السيور التي م: وزمام النعل. بمنزلة الشفة من اإلنسان: الناقة
  .تكون بين األصابع

. عرمس: النوق الصالب الشديدة واحدتها: العرامس. قطعته: جبته. الفالة: المهمه )٢(
  .المذلَّله بالعمل: الذلل

  .بمعرفتي: مكتٍف بمخبرتي: مجتزئ. متقلّد: مرتٍد. السيف: الصارم )٣(
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ومن الكوفة توجه إلى بغداد، فلم يِطب له فيها المقام؛ فقصد َأرجان 
بدعوٍة من  ابن العميد وزير ركن الدولة، ثم استزاره عضد الدولة بشيراز، 

. ي زمانهحيث لقي في كنفهما من الحفاوة والتكريم ما لم يحلم به شاعر ف
ولكن ذلك لم ينِْسه غدر الزمان الذي اضطره إلى مدح هؤالء الملوك الذين 

 وهو على يقين »شيئاً يبقى ببقاء النَّيرين، ويعطُونه عرضاً فانياً«يملِّكهم 
ألنه في نظر نفسه خير من تسعى به . بَأنَّه األجدر بالسيادِة والمجد

مقَد !....  

ل القول أن نُشير إلى أن أبا الطيب آثر َأن يدون رحلةَ ولعله من ناف
عمره ِشعراً ضمنه ما كان يعتَِمُل في نفسه من هموٍم ومشاغَل، وما 
 عين أن تَلْحظَه مكنتوِف ما يسولكنه لم ي ،عاينه من أحداٍث ومشاهد

سها من الرحالِة من َأحوال البلدان، وخَصائصها، وما يتَّصف به نا
َأخالٍق، ومآثر، وعاداٍت، ومعتقداٍت، إلى غير ذلك من االنطباعات التي 
تستْأثر عادةً باهتماِم الرحالين، وتدعوهم إلى ِإعماِل النظِر في درِس 

 من قَبيل - اَألماكن، وما تتميز به من خصائص؛ لذلك خطر لي 
لطُّرقَ التي حِسبتُ أن  أن َأترسم المسالك وا- الفضوِل، أو من باب اللَّهو 

المتنبي سلكها في تَطْوافه، وَأن استعيد بعينَي زمانه، صور األمكنة التي 
َألـم بها، أو أقام فيها معتمداً في تحديدها ووصفها على ما ورد في كتب 
المسالك والممالك، وفي كتب البلدان العائدة إلى زمن المتنبي، ثم شفعتُ 

دِه المتَّصلِة بتلك األماكن وباألشخاص الموجهِة ذلك بنماذج من قصائ
، في محاولة للجمع بين الجغرافية والشعر، ولستُ على يقين من )١(إليهم

صواب ما أقدمتُ عليه، ولكن ما يسوغ عملي هذا هو استحضار األمكنة، 
                                            

ة على شرح البرقوقي لتوفّره على معظم الشروح اعتمدت في شرح النماذج الشعري )١(
  .التي سبقته
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دة ال وإتماماً للفائ. والدواعي التي َألْهمت المتنبي قصائده، وآياِته الخالدات
  : )١(بد من اإلشارة إلى ما يلي

هـ ٣٠٣ في مدينة الكوفة سنة يمتنبوِلد أحمد بن الحسين الملقّب بال -١
ألٍب يدعى الحسين الجعفي، والجعفي بطن من سعد العشيرة من 

َأما . مذِْحج اليمانية التي استقر بعضها في العراق إثر الفتح اإلسالمي
انيدمه فَهة التي توطَّن فريقٌ منها في ُأمدان من القبائل اليمانيمة، وه

 . العراق بعد الفتوحات، وكان أبوه يعمل سقَّاء في الكوفة

ماتت ُأمه في وقٍت مبكٍر، فَربتْه جدتُه ُألمه، وغمرته بعطفها وحنانها 
 .»ساء الكوفياتمن صلحاء الن«وكانت هذه الجدة . الذي لم ينْسه بمرور األيام

تميز أبو الطيب منذ نعومة أظفاره بذكاٍء وقَّاد، وميٍل إلى الدرس 
  . والتحصيل، وظهرتْ مواهبه الشعرية في ِسن مبكرة

تلقّى تعليمه األولي في كُتَّاب فيه أوالد َأشراِف الكوفِة، فكان تلميذاً فقيراً 
  . بين رفاق أغنياء

 التي أخذها عن أبيه، وال يستبعد تَأثُّره بالتعاليم تَأثَّر بالعقيدة الشيعية
  . القرمطية
هـ ٣١٣إلى بادية السماوة، وذلك سنة غادر الكوفةَ بصحبة أبيه  - ٢

على وجه التقريب، وله من العمر عشر سنين، فأقام فيها نحو 
 دانمشَم بِن همن ج طْنابي، وهم بسنتين ضيفاً على بني الص

تنبي ِلُأمه، حيث ُأتيح له في هذه الفترة تلقّي العربية من َأجداِد الم
 ". منابعها األكثر أصالةً

 . ، فأقام فيها نحو سنٍة»بدويا قُحا«هـ ٣١٥عاد إلى الكوفة سنة  - ٣

 . هـ فأقام فيها نحو سنتين٣١٦ارتحل إلى بغداد سنة  - ٤
                                            

  .في بعض التواريخ المدرجة خالف أثبت المرجح منها )١(
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لي الشام، هـ متوجهاً إلى الجزيرة وشما٣١٨غادر بغداد سنة  - ٥
ومدح خالل هذه . هـ٣٤٦فتنقَّل في بواديها وحواضرها حتى سنة 

المدة عدداً من َأعيانها وُأمرائها إلى أن انتهى إلى سيف الدولة 
بحلب حيث عاش في كنفه نحو تسع سنين، شارك خاللَها في 

 .    معظم حروبه وغزواته

ربع سنين هـ فأقام فيها أ٣٤٦ارتحل من حلب إلى الفُسطاط سنة  - ٦
 . وبضعة أشهر في كنف كافور اإلخشيدي

هـ، فوصل إليها في ٣٥٠غادر الفُسطاطَ عائداً إلى الكوفة سنة  - ٧
هـ، واستغرقتْ رحلةُ العودِة نحو ثالثِة ٣٥١ربيع األول سنة 

 . َأشْهٍر، ولم تَدم إقامتُه فيها َأكْثَر من سنة

ى الكوفة في أول شعبان هـ، ثم عاد إل٣٥٢ارتحل إلى بغداد سنة  - ٨
 . من السنة نفسها

 بالد فارس في شهر غادر الكوفةَ آلخر مرة متوجهاً إلى َأرجان من - ٩
بدعوٍة من ابن العميد ) م٩٦٥كانون الثاني (هـ ٣٥٤محرم سنة 

وزير ركن الدولة، فوافاها في شهر صفر من السنة نفسها، ولبث 
 . نحو شهرين في ِضيافة الوزير

ادر َأرجان متوجهاً إلى شيراز في شهر ربيع الثاني سنة غ -١٠
غها في شهر هـ تلبية لدعوٍة من عضِد الدولة البويهي؛ فبل٣٥٤

 . هـ ٣٥٤جمادى األولى سنة 

 . غادر شيراز في شهر شعبان من السنة نفسها عائداً إلى العراق -١١

و هـ قُتل ه٣٥٤في الثامن والعشرين من شهر رمضان سنة  -١٢
 ،ابن أبي جهل اَألسدي ها فاتكومن معه على يِد عصابٍة يقود
بالقرب من دير قُنَّى على الضفة الشرقية من نهر دجلة، وذهبت 

 . دماؤهم هدراً
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وقد حاولت  في هذا الكتاب أن أتتبع خُطا المتنبي في أسفاره وأشعاره، 
مصرعه وهو هـ حتى ٣١٣منذ خروجه من الكوفة إلى بادية السماوة سنة 

فإن حالفني شيء من التوفيق، فهو . هـ٣٥٤عائد من شيراز إلى بلده سنة 
  :بغيتي، وإالَّ فَحسبي قوُل الشاعر

  اليوم ُأجِهد نفسي مـا وِسـعتُ لكـم        
  

  
          عفـوقَ مـا تَـس ١(وهل تُكَلَّفُ نفس(  

    
  

  قاسم وهب 

                                            
  .البيت لألخطل من قصيدة يمدح بها بشر بن مروان )١(
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عالمدعو أحمد بن الحسين الج ِفكان الصبيي الحقاً، قد  اليملقَّب بالمتنب
هـ بصحبة أبيه متوجهاً ٣١٣العمر عندما غادر الكوفة سنة بلغ العاشرة من 
  .وكانت الكوفةُ آنئٍذ من أهم مدن العراق. إلى بادية السماوة

: وقيل سميت الكوفةُ كوفةً الستدارتها أخْذاً من قول العرب: الكوفة
وقيل سميت الكوفةُ كوفةً . لمستديرةرأيتُ كُوفاناً وكَوفاناً للرميلة ا

وذهبت جماعةٌ إلى أنها . تكوف الرمُل: الجتماع الناس بها، من قولهم
 باءصخالطها حت كوفةً بموضعها من األرض؛ وذلك أن كلَّ رملٍة يميس

  . تُسمى كوفةً
 مصرت مصرت الكوفةُ في خالفة عمر بن الخطاب في السنة التي

مصرت بعد البصرة إنها : هـ وقال قوم١٧، وهي سنة فيها البصرة
فجِعلت ِخططُ أهل اليمن في الجانب الشرقي، وخطط . هـ١٩بعامين سنة 

وكانت منازلُهم في بداية أمرها تُبنى أخصاصاً . نـزار في الجانب الغربي
وا . من قصب؛ إذا غَزوا قلعوها وتصدقوا بها، فإذا عادوا بنَوها فكان

بنَِت القبائُل بيوتَها  )١(وفي أيام المغيرِة بن شُعبة. ونساؤهم معهميغزون 
 )٢(فلما كان في أيام ِإمارة زياد. باللَّبن من غير ارتفاع، ولم يكن لهم غُرفٌ

اآلجر ا أبواببنَو .  
                                            

صحابي ثقفي، من دهاة العرب ووالتهم، ) م٦٧٠- هـ٥٠. ت: (المغيرة بن شعبة )١(
  .له عثمان، ثم واله معاوية الكوفة، ومات فيهاعز. والّه عمر البصرة والكوفة

أمير من القادة الفاتحين، يكتنف الغموض نسبه، ) م٦٧٣-هـ٥٣ت (هو زياد بن أبيه  )٢(
. ناصر علياً، استدعاه معاوية بعد وفاة علي، وألحقه بنسبه، ووالّه الكوفة والبصرة

  . بالخطابة، والكرم، وحسن اإلدارةرهتاش
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وفي النصف األول من القرن الثالث الهجري كان فيها خمسون ألف 
أربعة وعشرون ألف دار لسائر العرب، دار للعرب من ربيعة ومضر، و

ويقال إنه . وستة آالف دار لليمن، وبها قبر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
وفي هذا ! بموضٍع يلي زاوية جامعها، وُأخفي من أجل بني ُأمية خوفاً عليه

ويزعم أكثر ولَده أن قبره بالمكان الذي ظهر فيه على . الموضع دكَّان عالَّف
هذا المكان،  )١(ين من الكوفة، وقد شهر أبو الهيجاء عبد اهللا بن حمدانفرسخ

وجعل عليه حصاراً منيعاً، وابتنى على القبر قُبةً عظيمةً مرتفعةَ األركان من 
كل جانب، ولها أبواب، وستَرها بفاخر الستور، وفَرشَها بثمين الحصر 

  .بةالسامان، وسادات آل أبي طالب من خارج هذه الق

وال يخفى أن الكوفة كانت في بدايات العصر العباسي مركزاً ثقافياً 
مهماً، وموطناً للعديد من أعالم اللغة واألدب، ولجمهرة من الشعراء المبرزين 

، ومسلم بن )٤(، ومطيع بن إياس)٣(، والكُميت بن زيد)٢(كأعشى همدان
  .  عاقل الشيعة بالعراق، كما كانت معقالً من م)٦(، ودعبل الخزاعي)٥(الوليد

                                            
أمير حمداني من قادة العباسيين، والد ) م٩٢٩ م-ـه٣١٧ت: (مدانعبد اهللا بن ح )١(

  .سيف الدولة، قتل في فتنة خلع المقتدر
  ).م٧٠٢- هـ٨٣ت سنة . (شاعر أموي من الفحول: همدانأعشى  )٢(
شاعر كوفي مدح بني هاشم وعرف ) م٧٤٣-هـ١٢٦ت (هو الكميت بن زيد األسدي  )٣(

  .   شمياتوله ديوان الها. بشاعر الهاشميين
الرقة بشاعر محدث، مدح الوليد بن يزيد، والمنصور، امتاز شعره : مطيع بن إياس )٤(

  . م٧٨٣- هـ٦٣والظرف والمجون توفي نحو سنة 
شاعر عباسي، ولد في الكوفة، لقب بصريع الغواني، مدح هارون : مسلم بن الوليد )٥(

د في جرجان توفي نحو سنة لبرياالرشيد، والبرامكة، أكثر من البديع في شعره، ولي 
  .    م٨٣٢- هـ ٢٠٨

شاعر كوفي األصل، سكن بغداد، تخرج على مسلم بن الوليد، اتصل : دعبل الخزاعي )٦(
  .  م٨٦٠ -هـ٢٤٦بالرشيد، هجا بني العباس، كان يتشيع للعلويين، توفي نحو سنة 
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  : اخلروج إىل بادية السماوة
هذه حال الكوفة عندما غادرها أبو الطيب المتنبي إلى بادية السماوة، 
حيث تُقيم فيها قبيلةُ بني كلب إحدى قبائل جنوبي الجزيرة العربية، وباديةُ 

ة، السماوة أرض مستوية قفر تمتد بين الكوفة والشام، والسماوة ماءة بالبادي
  : قال جرير. لعلها سميت بها

  صحبتُ عمان  الخيِل رهواً كأنهـا      
  

  قطاً هاج من فوق الـسماوِة ناهـلُ        
  

استضاف المتنبي وأسرته بنو الصابي وهم بطْن من جشَم بن همدان 
ولم يكن هؤالء القوم بمنَأى عن التأثُّر بتعاليم القرمطية، . أجداد المتنبي ألمه

ن الصبي لم ينج من التَأثُّر بها أيضاً؛ فظهرت جليةً في تلك التي يرجح أ
الصرخات الشعرية التي تدعو إلى التمرد والعنف، ذلك على الرغم من 

  .                     حرصه الشديد على عدم البوح بتأثره بتلك التعاليم
  : العودة إىل الكوفة

في البادية بدوياً قُحا، وكان عاد الصبي إلى الكوفة بعد سنتين من اإلقامة 
فسعى إلى إعادة الصلة بأترابه وأصحابه، . هـ٣١٥قد أتم الثانية عشرة في سنة 

فاتصل بأبي الفضل الكوفي أحد المتفلسفة . كما حرص على إقامة عالقات جديدة
  : المتأثّرين بالفكر اليوناني، وامتدحه بإحدى قصائده التي يقول فيها

   لومـِك َألْومـا    كُفّي َأرانـي ويـكِ    
  

  )١(هـم أقـام علــى فـؤاٍد َأنْجمــا     

  وخياُل جسٍم لم يخـلِّ لـه الهـوى          
  

  )٢(لحماً فينِْحلُـه الـسقام وال دمـا         

          ـهوخفوقُ قلـٍب لـو رأيـِت لَهيب  
  

ــِت فيــه جهنَّمــا     يــا جنَّتــي لظنن
                                              

يقول :  والمعنى.أقلع وذهب: أنجم. ويلك: أعلمني، ويك: أراني. دعي، واتركي : كفي )١(
اتركي عذلي، فقد أراني الهم المقيم على فؤادي الراحل مع الحبيب أن لومك : للعاذلة

  .  إياي أحق بأن يالم مني
  . ودم فيعمل فيه السقاممأي لم يترك الهوى بجسمي محالً من لح )٢(
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  : إلى أن يقول
ـ       وي فـالٍة نابـتٌ    غُصن علـى نَقَ

  
  )١( لـيالً مظلمـاً    شمس النهار تُِقلُّ    

  لم تُجمـِع األضـداد فـي متَـشابهٍ        
  

ــا    ــي مغْنَم ــي لغُرم   )٢(إالّ لتجعلَن

  كصفاِت َأوحِدنا أبي الفـضل التـي        
  

  بهرت فـَأنْطَق واصـفيه وَأفحمـا        
   ــه ــإن َأعجلْتَ ــِدراً ف ــك مبت   يعطي

  
  )٣(أعطاك معتذراً  كمن قد أجرمـا        

  ويرى التعظُّم أن يـرى متواضـعاً        
  

  )٤(ويرى التواضع أن يرى متَعظِّمـا      

  يا أيها الملـك المـصفّى جـوهراً         
  

  من ذاِت ذي الملكوت أسمى من سما  
    ــه ــك الهوتي ــاهر في ــور تظ   ن

  
  )٥(فتكاد تعلم ِعلْم مـا لـن يعلَمـا          

ــصاحةً     ويهــم فيــك إذا نطقــتَ ف
  

  من كـل عـضٍو منـك أن يتكلَّمـا         
ــائ   ــي ن ــن أن ــصر وأظ ــا مب   مأن

  
  )٦(من كان يحلُـم باإللـه فأحلُمـا         

  
إن هذه المدحةَ في نظر بعض نُقَّاد شعره ال تعدو كونَها تملُّقَ شاعٍر 

ولكن . مداح يسعى إلى التقرِب من ممدوحه أكثر مما يشاطره آراءه الفلسفية
  . ذلك ال يخفي موهبته الشعرية اآلخذة في البروز

                                            
  .  تحمل: تقّل. تثنية نقا وهو الكثيب من الرمل: نقوي )١(
 ذكره في البيت السابق من دقة قامتها، وثقل ردفيها وبياض وجهها، ما: يريد باألضداد )٢(

  .وسواد شعرها
إنه يبتدرك بالعطاء، فإن سبقته بالسؤال أعطاك واعتذر إليك عن تأخر عطائه، : يقول )٣(

      . عن سؤالك كأنه أتى بجرم، أي ذنب
  .   في التعاظمةَضع العظمة في التواضع، ويرى الىأي ير )٤(
ه بحاني قد ظهر فيك نور إلهي تكاد تعلم به الغيب الذي ال يعلمه أحد إالّ اهللا سأ )٥(

  .وتعالى
 ما أرى منك وغرابته أظن أني في الحلم، ثم عدل عن  لعظمأنا مستيقظ، ولكن: يقول )٦(

  ! بك؟ أحلم يحلم باإلله حتىنم: ذلك وقال



 

 -١٧-

 على دراسة الشعر الجاهلي واُألموي وفي تلك المرحلة أقبل الصبي
والعباسي، واصطفى من العصر األخير كال من أبي تمام والبحتري لدوافع 

قَبلي؛ إذ تجمعه : َأدبي، وثانيها: َأولُهما: عزاها بعضهم لسببين اثنين
إذ كان يسود . بالشاعرين المذكورين رابطةُ االنتماء إلى عرب الجنوب

بقريةَ الشعرية العربية تكاد تكون وقفاً على اليمنيين دون االعتقاد بَأن الع
هذا مع العلم بأن تلك المحاوالت الشعرية األولى تبدو ضئيلة القيمة . سواهم

  . من الناحية الفنية الفتقارها إلى الخبرة والنضج
أدرك الصبي أن واقع الحال في الكوفة، وما آلت إليه األمور من عدم 

 هـ بقيادة ٣١٥لهجوم الثاني الذي شنَّه القرامطة على المدينة عام االستقرار إثر ا
يدعو إلى التفكير الجدي بالرحيل عن مسقط رأسه، فعزم  )١(أبي طاهر الجنابي

 هـ في ٣١٦على الذهاب إلى بغداد بصحبة أبيه، فتوجها إليها في أواخر عام 
  . شوقُ إلى رؤية حفيدهاحين بقيت جدتُه في الكوفة يؤرقها االنتظار وال

  : التوجه إىل بغداد
هـ ماراً بشاهي قرب ٣١٦وصل أبو الطيب إلى بغداد في أواخر عام 

فقصر ابن . )٢(القادسية، ثم بسوق أسد المنسوبة إلى أسد بن عبد اهللا القسري
هبيرة المنسوب إلى يزيد بن عمر بن هبيرة الذي ولي العراق من قبل مروان بن 

وكانت . هـ٣١٨ حيث بقي فيها إلى نهاية عام .سر كوثى، فبغدادمحمد، ثم ج
األوضاع العامة في عاصمة الخالفة تميل إلى الهدوء النسبي عقب مالحق بها من 

ولكن أمور الخالفة لم تكن على ما يرام؛ فالخليفة . الذعر إثر ثورة القرامطة
إليه وهو صغير، ِغر أفضت الخالفةُ «المقتدر لم يكن يمسك بزمام األمور؛ إذْ 

                                            
 البحرين، هزم المقتدر، أشهر ملوك القرامطة في). م٩٤٤هـ ٣٢٢تـ : (أبو طاهر )١(

  .  م٩٣٠-هـ ٣١٧ مكة، وأخذ الحجر األسود سنة ودخل
سان في والية اأمير عربي حكم خر) م٧٣٨-هـ١٢٠ت سنة (سد بن عبداهللا القسري أ )٢(

  .أخيه خالد للعراقين
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لم يعاِن األمور، وال وقف على َأحوال الملْك؛ فكان األمراء، والوزراء  تَِرف،
والكُتَّاب يدبرون األمور، ليس له في ذلك حلٌّ ال عقد، وال يوصف بتدبير وال 

فذهب ما كان في خزائن ! وغلب على األمر النساء والخدم وغيرهم. سياسة
موال والعدد بسوء التدبير الواقع في المملكة؛ فَأداه ذلك إلى سفْك الخالفة من األ

  . »)١(دمه، واضطربت األمور من بعده، وزال كثير من رسوم الخالفة
أما بغداد فهي ُأم الدنيا، وسيدةُ البالد، وجنَّةُ األرض، ومدينة السالم، 

ن العراق، ودار الخالفة، وقُبة اإلسالم، ومجمع الرافدين، وغرة البالد، وعي
ومجمع المحاسن والطيبات، ومعدن الطرائف واللطائف، وبها َأرباب الغايات 

إذا طرأ عليه أحد  )٢(وكان ابن العميد. في كل فن، وآحاد الدهر في كّل نوع
من منتحلي العلوم واآلداب، وأراد امتحان عقله سأله عن بغداد؛ فإن فطن 

محاسنها، وَأثنى عليها جعل ذلك مقدمةَ فضله، وعنوان، بخواصها، وتنبه على 
ثم سأله عن الجاحظ، فإن وجد أثراً لمطالعة كتبه، واالقتباس من نوره، . عقله

في  )٣(واالغتراف من بحره، وبعض القيام بمسائله قضى له بأنه غُرة شادخة
أن يكون موسوماً أهل العلم واآلداب، وإن وجده ذاما لبغداد، غُفالً عما يجب 

به من االنتساب إلى المعارف التي يختص بها الجاحظ، لم ينفعه بعد ذلك 
  . شيء من المحاسن

وأول من مصرها المنصور، وسماها مدينةَ السالم، وانتقل إليها من 
وكان قد شرع في عمارتها سنة . الهاشمية التي اختطَّها السفاح قُرب الكوفة

هـ بعد أن اختار لها موضعاً مناسباً تأتيه المادة ١٤٩ هـ ونـزلها سنة١٤٥
                                            

  ).٩٧٧التنبيه واإلشراف ص ( )١(
ب، شاعر وأديب، ولي من أئمة الكتَّا) هـ ٣٦٠ ت سنة(أبو الفضل محمد : ابن العميد )٢(

  . له رسائل وأشعار متفرقة-الوزارة لركن الدولة البويهي 
أنه ذو مرتبة سامية في : والمراد. غشت الوجه من الناصية إلى األنف: شدخت الغرة )٣(

  .العلم واألدب
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فخطّ . من الفرات ودجلة، وجماعة األنهار، وال يحمل الجند والرعيةَ إالَّ مثله
ووجه في حشْر الصنَّاع والفَعلة . البناء، وقَدر المدينة، ووضع َأوَل لَِبنٍَة بيده

وأمر باختيار قوٍم . ط، فُأحِضروامن الشام والموصل والجبل، والكوفة، وواس
من أهل الفضل والعدالة والفقه، والمعرفة بالهندسة؛ فجمعهم وتقدم إليهم أن 

 )١(ومما قيل في مدحها قول عبيد اهللا بن عبد اهللا بن طاهر. يشرفوا على البناء
  :عندما قُلِّد اليمن وأراد الخروج

ــفُ    ــيم إل ــفٌ ويق ــُل آِل َأيرح  
  

ــةٌ وي   ــا لوع ــصفُوتحي ــوتُ ق   م
ــي    ــو ِمنِّ ــداد داِر اللَّه ــى بغ   عل

  
  ســالم مــا ســجا للعــين طــرفُ  

     ــن ــى ولك ــا ِلقل ــا فارقتُه   وم
  

ــرفُ   ثان صــد ــن الِح ــاولني م   تن
  ــب ــرج قريــ   أال روح َأال فَــ

  
ــفُ    ــدثاِن كه ــى الح ــار عل   أال ج

ــاً        ــيعود يوم ــا س ــل زمانن لع
  

ــفُ      ــسر إلْ ــفٌ وي ــع آل   فيرِج
  

  : وقال محمد بن خلف النيرماني. ر هذا الشعر فأعفاهفبلغ الوزي
  فدى لـِك يـا بغـداد كـلُّ مدينـةٍ          

  
  من األرض حتى خُطَّتـي ودياريـا        

  فقد طُفت في شرِق البالد وغربهـا        
  

ــا   ــا وركابي ــي بينه   وســيرتُ خيل
  فلم أر فيها مثـَل بغـداد منــزالً          

  
  ولم أر فيهـا مثـَل ِدجلَـةَ واديـا           

ــَل أ   ــمائالً وال مث ــا أرقَّ ش   هليه
  

ــا   ــى معاني ــاً وأحل ــذب ألْفاظ وَأع  
ــافياً    ــان ودك ص ــو ك ــٍة ل   وقائل

  
  لبغداد لـم ترحـل فقلـتُ جوابيـا          

  يقيم الرجاُل الموسـرون بأرضـهم        
   

  )٢(وترمي النوى بالـمقِترين المراميا  
                                            

أمير من األدباء الشعراء، من ) م٩١٣/هـ٣٠٠ت (عبيد اهللا بن عبد اهللا بن طاهر  )١(
. له تصانيف. وكان رفيع المنـزلة عند المعتضد العباسي. ي شرطتهاأهل بغداد، ول

  .اإلشارة في أخبار الشعراء، والسياسة الملكية: منها
  ).عن معجم البلدان بتصرف(. قلَّ ماله فهو مقتر: أقتر الرجل )٢(
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ومما لفت نظر الفتى في عاصمة الخالفة مظاهر الترف والبذخ، وما 
ومن . فَّره الماُل ألصحابه من الجاه والمكانة المرموقة في عيون الناسيو

وردتُ في صباي من الكوفة إلى بغداد، فأخذتُ خمسة دراهم «: طريِف قوِلِه
في جانب منديلي، وخرجتُ أمشي في أسواق بغداد، فمررتُ بصاحب دكان 

تُها، ونويتُ ورةً؛ فاستحسنيبيع الفاكهةَ، فرأيتُ عنده خمسةً من البطيخ باك
بكم تبيع هذه الخمسة : ها بالدراهم التي معي، فتقدمتُ إليه، وقلتأشتري

: فتماسكتُ معه وقلت! اذهب فليس هذا من أكلك: بطاطيخ؟ فقال بغير اكتراث
فَِلشَّدِة ما ! ثمنها عشرة دراهم: فقال. أيها الرجل دع ما يغيظ واقصد الثمن

لمساومة؛ فوقفتُ حائراً ودفعتُ له جبهني به ما استطعت أن أخاطبه في ا
وإذا بشيٍخ من التجار قد خرج من الخان ذاهباً إلى ! خمسة دراهم فلم يقبل

يا موالي هذا : داره، فوثب إليه صاحب البطيخ من دكانه، ودعا له، وقال له
ويحك بكم هذا؟ قال : بطيخ باكور بإجازتك أحمله إلى منـزلك؟ فقال الشيخ

ال بل بدرهمين، فباعه الخمسة بدرهمين وحملها إلى داره، بخمسة دراهم، فق
يا هذا ما رأيتُ َأعجب : فقلتُ له! ودعا له، وعاد إلى دكانه مسروراً بما فعل

علي في هذا البطيخ، وفعلت فعلتك التي فعلت، وكنتُ قد  )١(استمتَ! من جهلك
هذا !  اسكت:فقال! أعطيتك في ثمنه خمسةَ دراهم، فبعته بدرهمين محموالً

فعلمت أن الناس ال يكرمون أحداً إكرامهم من يعتقدون ! يملك مئة ألف دينار
: أنه يملك مئة ألف دينار، وأنا ال أزال على ما تراه حتى أسمع الناس يقولون

   .»)٢(إن أبا الطيب قد ملك مئة ألف دينار
ع ولعل هذه الواقعة كانت سبباً في بخل المتنبي، وشدة ضبطه للمال م

  :وهو القائل. ما عرف عنه من علو الهمة، وطلب الملك، ومدحه الكرم وأهله
  ومن ينفِق الساعاِت في جمِع ماِلـه     

  
          مخافةَ فقـٍر فالَّـذي فَعـَل الفقـر  

                                              
  .غاليت في الثمن )١(
  .٩٦الصبح المنبي ص  )٢(
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وخالل إقامة أبي الطيب في عاصمة الخالفة التقى عدداً من علماء 
ول التقرب من بعض ، كما حا)١(المدينة وال سيما العالم اللغوي ابن دريد

األشخاص المرموقين بمدائحه، ومنهم محمد بن عبيد اهللا أحد العلويين 
  :   الكوفيين، وهو من أثرياء بغداد في زمانه فمدحه بقصيدته التي يقول فيها

ــدها   ــباك َأغي ــداٍر س ــالً ب   أه
  

  )٢(أبعـد مـا بــان عنـك خُردهــا     

ــٍد   ــتَ بهــا تنطــوي علــى كب   ظَلْ
  

ــوق ِخلْ   ــضيجٍة ف ــدهان ــا ي   )٣(به

  
  :إلى أن يقول

ـ          مرتمياتٌ بنا إلـى ابـن عبيــ
  

  )٤(ِد اهللا غيطانُهـــا وفدفـــدها   

  إلـى فتـى يـصِدر الرمـاح وقـد       
  

  )٥(أنهلهــا فــي القلــوِب موردهــا  

ــابقةٌ    ــي سـ ــاٍد إلـ ــه َأيـ   لـ
  

ــددها   ــا وال ُأعـ ــد منهـ   )٦(ُأعـ

ــدرها     ــةٌ يك ــال مطْلَ ــي ف   يعط
  

   ــةٌ ي ــا وال ِمنَّـ ــدهابهـ   )٧(نكِّـ

ــدها     ــاً وأمج ــريٍش أب ــر ق   خي
  

ــا   ــائالً وأجودهـ ــا نـ   )٨(أكثرهـ

                                              
لغوي، وشاعر بغدادي، اشتهر ) م٩٣٣-٨٣٧ -هـ ٣٢٠-٢٢٣( ابن دريد أبو بكر )١(

بقصيدته المقصورة، وله الجمهرة في اللغة وهو أشهر المعاجم القديمة بعد كتاب العين 
  .للخليل بن أحمد الذي بدأه بحرف العين ولم يكمله

جمع خريدة وهي البكر التي : والخُرد. ثني ليناًتالناعم الم: أسره بحبه، واألغيد: سباه )٢(
  .لحييةلم تمس، أو ا

  .غشاؤها: خلب الكبد. ظللت: ظلت )٣(
ن إاألرض الغليظة المرتفعة أي : والفدفد. ج غائط وهو المطمئن من األرض: الغيطان )٤(

  .هذه المفاوز غيطانها وفدفدها ترمينا إلى الممدوح بقطعنا إياها بالسير، فكأنها تلقينا إليه
  .بن عبيد اهللاوالفتى هو ا. ينـزعها بعد الطعن: يصدر الرماح )٥(
  .  يعني أنه ربيب إحسانه، ونفسه من جملة نعمه: أعد منها: وقوله. النعم: األيادي )٦(
  .ينغصها: وينكدها. أي ال يمطل قبل العطاء، وال يمن بعده )٧(
  .العطاء: النائل )٨(
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ــربها  ــاِة أضـ ــا بالقنـ   أطعنُهـ
  

ــسودها   ــا م ــسيف جحجاحه   )١(بال

ــا    ــاً وأطولُهـ ــها فارسـ   أفرسـ
  

ــيدها   ــا وسـ ــاً ومغوارهـ   باعـ
ــه    ــٍب وب ــن غال ــؤي ب ــاج ل   ت

  
  )٢(ســماله فَرعهــا ومحِتــدها    

  . طيب في هذه القصيدة إخفاء ميله آلل البيت، وتقربه إليهملم يستطع أبو ال  

  :التوجه من بغداد إىل اجلزيرة ومشال الشام
 م٩٣٠- هـ٣١٨داد طويالً بل تركها نحو سنة لم يقم أبو الطيب في بغ

وعلى الرغم من أن .  ميمماً شَطْر الشام-وكان يومئٍذ في الخامسة عشرة 
آنذاك تُتيح لحكامها المؤقَّتين القدرةَ على حماية ظروف هذا اإلقليم لم  تكن 

األدب واألدباء؛ فإن أبا الطيب عزم على التوجه إليه آمالً أن يجد في 
حواضره وبواديه من يقدر موهبته ويرعاها، خالفاً لبغداد التي يكثر فيها 

  . منافسوه ممن هم أرسخ قدماً منه في صناعة الشعر
  : اخلروج من بغداد

فتى من بغداد بصحبة أبيه متجهاً  إلى الجزيرة وشمال الشام؛ خرج ال
فمر بالبردان . فكان عليه أن يسلك الطريق المؤديةَ من دار السالم إلى الرقة

وهي قرية من قرى بغداد على سبعة فراسخ منها من نواحي دجيل، وهي 
  :)٣(التي قال فيها جحظةُ البرمكي

  ادفع بـرود الهـم عنـك بقهـوةٍ        
  

ــارِ     ــِة التُج ــي حان ــٍة ف   مخزون
  جازت مدى اَألعمار فهـي كأنهـا        

  
  عند المـذاق تزيـد فـي األعمـار       

                                              
  .الذي سوده قومه: والمسود. السيد الشريف: الجحجاح )١(
  .والمحتد، األصل. هم بمنـزله التاج لأبو قريش، أي هو: لؤي )٢(
هو أحمد بن جعفر بن موسى البرمكي، من بقايا البرامكة، وحفيد يحيى بن : جحظة )٣(

لقبه عبد اهللا ابن المعتز بهذا اللقب، كان مليح . من أهل بغداد. مغن. نديم. أديب. خالد
  )م٩٣٦- ٨٣٩-هـ٣٢٤-٢٢٤ (ولد ومات في بغداد . الشعر، حاضر النادرة
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  في ِرقَّـِة البـرداَن بـين مـزارعٍ        
  

ــارِ    ــسٍج وبهـ ــٍة ببنفـ   محفوفـ
ــه     ــيفُه بخريف ــشبه ص ي ــد   بل

  
ــارد األســحاِر   ــب األصــائل ب   رطْ

  
 نواحي دجيل بينها وبين ومن البردان توجه إلى عكْبرا، وهي بليدة من

  : بغداد عشرة فراسخ، وفيها يقول البحتري
  ولما نـزلنا عكْبـراء ولـم يكـن       

  
          نبيذٌ وال كانت حـالالً لنـا الخمـر  

  دعونا لهـا ِبـشْراً ورب عظيمـةٍ         
  

        دعونا لها ِبـشْراً فأصـرخنا بـشْر  
  

حمشَا، ومن عكبرا يصعد الطريق إلى القادسية مروراً ببلدة تُدعى با
والقادسية هذه غير القادسية التي جرت فيها المعركة بين المسلمين والفرس 

هـ، وإنما هي قريةٌ كبيرة من نواحي دجيل ١٦نة في أيام عمر بن الخطاب س
  : بين حربى وسامرا يعمل بها الزجاج، وفيها يقول جحظة

  إلى شاطئ القاطول بالجانب الـذي      
  

  سـيِة والنخـلِ   به القصر بين القاد     
  

ومن القادسية يصعد الطريق إلى سامرا تلك المدينة التي بناها 
المعتصم بعد أن ضاق أهالي بغداد بمماليكه األتراك الذين مدوا أيديهم إلى 
حرم الناس، وسعوا فيها بالفساد، ولم تزل هذه المدينة في صالح وزيادة 

فلما . يام المنتصر ابن المتوكلعمارة منذ أيام المعتصم والواثق إلى آخر أ
واستبدوا بالملك والتولية والعزل، . ولي المستعين، وقويت شوكةُ األتراك

وانفسدت دولة بني العباس، لم تـزل سر من رأى في تناقص لالختالف 
الواقع في الدولة بسبب العصبية التي كانت بين أمراء األتراك، إلى أن 

فالمار بها بعد ذلك .  بغداد؛ فخربت المدينةتركها المعتضد، وانتقل إلى
. يرى دوراً كأن اليد رفعت عنها للوقت، ولم تعدم إالّ األبواب والسقوف

ولم يبق منها سوى مقدار قرية يسيرة في وسطها مع أن بناءها ممتد أكثر 
  . من ثمانية فراسخ
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تُنقَض اجتاز بسامرا، وقد استدبر أمرها، فجعلت  )١(وكان ابن المعتز
  :     وتُحمُل أنقاضها إلى بغداد، ويعمر بها فقال متأسفاً عليها

  قد أقفرت سر مـن رأى     
  

  ومالــــــشيٍء دوام  
ــا   ــُل منه ــالنقض يحم   ف

  
  كأنهـــــا آجـــــام  

  ماتـت كمـا مـات فيــلٌ     
  

    ــام ــه العظ ــسلُّ من   تُ
  

وكتب إلى صديٍق له يمدح سر من رأى، ويصف خرابها، ويذم بغداد 
  : وأهلها، ويفضل سامرا

 كَّانَها، وَأقعد جدرانَها، فشاهدس كتبتُ إليك من بلدٍة قد أنهض الدهر
فكأن عمرانَها يطوى، وكأن . اليأس فيها ينطق، وحبل الرجاء فيها يقصر

وقد . وقد وكّلت إلى الهجر نواحيها، واستحثّ باقيها إلى فانيها. خرابها ينْشَر
فالظاعن منها ممحو األثر، . ديار؛ فما يجب فيها حقُّ جوارتمزقت بأهلها ال

فحالها تصف للعيون الشكوى، وتشير إلى ذم . والمقيم فيها على طرف سفر
وما زال الدهر . الدنيا بعدما كانت بالمرأى القريب جنّة األرض، وقرار الملك
نها وإن على أ. مليئاً بالنوائب، طارقاً بالعجائب، يؤمن يومه، ويغدر غدره

جفيت معشوقةُ السكنى، وحبيبةُ المثوى، كوكبها يقظان، وجوها عريان، 
ال كبغدادكم الوسخِة ... مسك أذفروحصاها جوهر، ونسيمها معطّر، وترابها 

، )٤(، وماؤها حميم)٣(جوها نار، وأرضها خَبار. )٢( الهواءالسماء، الوِمدِة
                                            

أبو العباس، الشاعر المبدع، ) م٩٠٩-٨٦١ -هـ٢٩٦-٢٤٧(هو عبد اهللا بن المعتز  )١(
خنقه (مات مقتوالً . خليفة يوم وليلة، ولد في بغداد، وأولع باألدب، صنف كتباً كثيرة

  ).     مؤنس الخادم
  .الحار: الومد )٢(
من : المثلومنه . ما الن واسترخى، وساخت فيه قوائم الدواب: الخبار من األرض )٣(

  .تجنب الخبار أمن العثار
  ..الحار: الحميم )٤(
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فكم في شمسها من . ، وتشرينها تَموز)٢(، وحيطانُها نَـزوز)١(وترابها سرجين
ضيقة الديار، قاسية الجوار، ساطعة الدخان، . محترق، وفي ظلها من عِرق

  : إلى أن يقول..... قليلة الضيفان، أهلها ذئاب وكالمهم سباب
  غدت سر من را في العفاء فيالهـا       

  
  )٣(قفا نبِك من ذكرى حبيب ومنـزلِ     

   بحالهــاوأصـبح أهلوهــا شـبيهاً    
  

  لما نسجتهِم مـن جنـوٍب وشـمَألِ        
  إذا ما امرؤ منهم شكا سوء حاِلـه          

   
  يقولـون ال تَهِلــك أسـى وتجمــلِ    

  
وبسامرا قبر اإلمام علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر، وابنه 

، وبها غاب المنتظر في زعم الشيعة اإلمامية، )٤(الحسين بن علي العسكريين
الواثق، والمتوكل، والمنتصر، والمعتـز، والمهتدي : لفاءوبها قبور الخ

.                                                                       )٥(والمعتمد ابن المتوكل
وهو أقدم من سامرا فلما . ويلي سامرا كَرخُ فيروز، أو كرخ سامرا

وبه قصر أشناس . مر، وخربت سامرابنيت سامرا اتَّصل بها، وهو باٍق عا
  . التركي مولى المعتصم

 ،ا، والِسنثم يصعد الطريق ماراً بـ جبلتا، والسودقانية، وباِرم
وهي بليدة على دجلة بالجانب . فالحِديثة، وهي التي تُعرف بحديثة الموصل

إنها كانت قصبة كورة الموصل، وإنما : ويقال. الشرقي قرب الزاب األعلى
                                            

  الزبل: السرجين )١(
ـَّز، وهو ما يتحلب من: زنـزو )٢(   . الماءهكثبر الن
  .الزوال والهالك: العفاء )٣(
اإلمام العاشر عند الشيعة، ) م٨٦٨-٨٢٩- هـ٢٥٤ ٢١٤) (الجواد(علي بن محمد  )٤(

 ولده فهو الحسن بن علي وليس الحسين أما. سامراءبولد في المدينة وتوفي 
اإلمام الحادي عشر للشيعة، ولد في المدينة، ) م٨٧٣-٨٤٥- هـ٢٦٠- ٢٣١(

    .وتوفي بسامراء
  .عن معجم البلدان بتصرف )٥(
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، وسميت الحديثة حين تحول إليها من تحول من أهل )١(أحدثها مروان بن محمد
    .، وهي غير حديثة الفرات القريبة من األنبار)٢(األنبار أيام الحجاج بن يوسف
وهي مدينة . ، إحدى قواعد بالد اإلسالمالموصلثم يلي الحديثة مدينة 

فيها محطّ رحال الركبان، . ، وسعة رقعةقليلة النظير ِكبراً وِعظَماً وكثرة خلق
فهي باب العراق، ومفتاح خُراسان، ومنها . ومنها يقصد إلى جميع البلدان

نيسابور ألنها باب : بالد الدنيا العظام ثالثة: وقالوا. يقصد إلى أذربيجان
الشرق، ودمشق ألنها باب الغرب، والموِصل ألن القاصد إلى الجهتين قلَّما ال 

 ِصل ألنها وصلت بين الجزيرة والعراق: وقالوا. بهايمرويت المموقيل. س :
وهي مدينة قديمة على طرف دجلة يقابلها من . وصلت بين دجلة والفرات

إن أول من عظَّمها وألحقها باألمصار العظام، : ويقال. الجانب الشرقي نينوى
  . بني أميةوشق طرقاتها، وبنى عليها سوراً مروان بن محمد آخر ملوك 

فالموصل مدينة صحيحة الهواء، عذبة الماء، وليس لها عيب إالّ قلّة 
بساتينها، وعدم جريان الماء  في رساتيقها، وشدة حرها في الصيف، وعظم 

أما بناؤها فحسن وثيق، يبنى بالنَّورة والرخام، ودورهم كلُّها . بردها في الشتاء
  . لون الخشب في سقوفهم البتةآزاج وسراديب مبنية، وال يكادون يستعم

ثم يلي الموِصل في الطريق إلى الرقة مدينة بلَد، وهي مدينة قديمة على 
دجلة فوق الموصل بينهما سبعة فراسخ، وبينها وبين نصيبين ثالثة وعشرون 

باعيناثا، وبرقعيد، : يمر المسافر عبرها بعدد من القرى والبلدان مثل. فرسخاً
  .  إلى أن يصل إلى نَِصيبينوأذرمة، وتل فراشة،

                                            
خر خلفاء بني أمية في الشام هزمه آ) م٧٥٠- ٦٩٢ -هـ ١٣٢-٧٢(مروان بن محمد  )١(

  .العباسيون في معركة الزاب، قتل في مصر
قائد وخطيب عربي، والّه عبد الملك بن ) م٧١٤-هـ ٩٥ت (الحجاج بن يوسف  )٢(

مروان إمرة جيشه فقضى على عبد اهللا بن الزبير، ثم تولّى مكة والمدينة والطائف 
  .أسهم في توطيد ملك بني أمية: والعراق
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مدينة عامرة من بالد الجزيرة على جادة القوافل من الموصل : ونَصيبين
ولكنها مدينة . وفيها وفي قراها على ما يذكر أهلها أربعون ألف بستان. إلى الشام

وال بد لقاصد الرقة من نصيبين من المرور بدارا . وبئة لكثرة بساتينها ومياهها
ومن . لُحف جبل بين نصيبين وماردين ذات بساتين ومياه جاريةوهي بلدة في 

ويلي دارا كفرتوثا وهي قرية . أعمالها يجلب المحلَب الذي تتطيب به اَألعراب
تليها رأس عين وهي . كبيرة من أعمال الجزيرة بينها وبين دارا خمسة فراسخ
ان ونَِصيروفيها عيون كثيرة . بينمدينة كبيرة مشهورة من مدن الجزيرة بين ح

وأشهر هذه العيون . عجيبة صافية تجتمع كلها في موضع فتصير نهر الخابور
ثم يلي رأس . عين اآلس، وعين الصرار، وعين الرياحية، وعين الهاشمية: أربع
 مدينة مشهورة على والرقة. الرقةالجارود، وحصن مسلمة، وباجروان، ف: العين

رمن بالد الجزيرة ألنها من جانب . ان ثالثة أيامالفرات بينها وبين ح وتعد
  : الفرات الشرقي، وفيها يقول ربيعة الرقّي

ــد ــةُ داراً وبلَـ ــذا الرقـ   حبـ
  

   ــد ــاكنُهبل ــود س ــن ت ِمم   
ــدِ      ــدةً تع ــا بل ــا رأين   هالُم

  
    ــد ــا أح ــا عنه   ال وال أخبرن

  إنهـــا بريـــةٌ بحريـــةٌ    
  

      ددفي الج وسور ١(سورها بحر(  
  لم تُـضمن بلـدةٌ مـا ضـمنت          

  
         من جماٍل فـي قـريٍش وأسـد  

  
  : في منبج

ثم يلي الرقة في الطريق  إلى منبج قرية دوسر وهي من قرى 
. ومنبج بلدة قديمة. ثم منبج .الفرات قرب ِصفِّين، ثم داقين، فجسر منبج

ي أنا إن أول من بناها كسرى لما غلب على الشام وسماها من به أ: قيل
فرد العواصم وجعل . منبج: َأجود، فعربت فقيل لها والرشيد أول من َأ

 مدينتها منِْبج، وأسكنها عبد الملك بن صالح بن علي بن عبد اهللا ابن
                                            

  .األرض المستوية: الجدد )١(
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وهي مدينة كبيرة واسعة، ذات خيرات كثيرة، وأرزاق واسعة، في . )١(عباس
نها وبين الفرات فضاء من األرض، عليها سور محكَم مبني بالحجارة، بي

شربهم من قُنٍي تَسيح على وجه األرض، وفي دورهم آبار . ثالثة فراسخ
ومنها البحتري الشاعر، وله بها . أكثر شربهم منها، ألنها عذبة صحيحة

وفي هذه البلدة اتصل الشاعر الفتى بعدد من الرؤساء واألعيان من . أمالك
وممن التقاهم ألول مرة في . مولم يخِف ميله إلى اليمنيين منه. بدو وحضر

منبج األمير سعيد بن العباس سيد بني كالب الضاربين على الضفة اليسرى 
من الفرات تُجاه منبج، وكان آنئٍذ والياً عليها، وقد غالى في مدح هذا األمير 

  :غُلواً كبيراً فهو يقول
  أحيا، وأيسر ما قاسـيتُ مـا قـتال      

  
  )٢(الما عدووالبين جاَر على ضعفي      

  والوجد يقوى كما تقوى النوى أبداً       
  

  )٣(والصبر ينْحُل في جسمي كما نَحال  

  لوال مفارقةُ األحبـاب مـا وجـدت         
  

  لها المنايـا إلـى أرواحنـا سـبال          
  

  :    إلى أن يقول
  علَّ األمير يرى ذُلِّي فيـشْفع لـي       

  
  إلى التي تركتني في الهـوى مـثَال       

  الــب بــدميأيقنــتُ أن ســعيداً ط  
  

  )٤(لما بصرتُ به بـالرمح معـتَِقال        

ــه     ــواه ونائلُ ــبج مث ــٌل بمن قَي  
  

  )٥(في األفق يسأل عمن غيره سـأال    

                                              
ابن عم السفاح والمنصور، أمير عباسي ) م٨١١-هـ١٩٦ت (عبد الملك بن صالح  )١(

 الرشيد، ثم والّه هكان من أفصح الناس وأخطبهم، واله الهادي إمرة الموصل وعزل
  .     أطلقه األمين، وتوفي بالرقة. المدينة فمصر، فدمشق، ثم سجنه

  .  أقل وأهون ما قاسيت قاتل، وأنا مع ذلك أحيا: يقول )٢(
  .ن الصبر يضعف ويقل كما يضعف جسميإأي  )٣(
  .  ن الممدوح يطلب بدمي إذا سفكته الحبيبة، فيأخذ ثأري منهاإأي  )٤(
إن عطاء هذا الملك يطوف في اآلفاق يسأل عمن يسأل غيره . الملك بلغة حمير: القيل )٥(

  .من الناس
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  يلوح بدر الدجى في صحن غُرتـه      
  

  )١(ويحمل الموتَ في الهيجاء إن حمال  

  هو األمير الذي بـادت تمـيم بـه          
  

  ِقدماً وساق إليهـا حينُهـا اَألجـالَ         
فقد تركتَ اُأللـى القيـتَهم جـزراً           

  
  )٢(وقد قتلت اُأللى لم تلقهـم وجـال       

  
كما مدح أبا شجاع محمد من بني أوس بن معن بن الرضا، وهم رهط 

  :من طيئ مقيمون في منطقة منبج حيث يقول
ــْأرقُ  ــي ي ــى أرٍق ومثل   َأرقٌ عل

  
ــرقُ   ــرةٌ تترق بوع ــد   وجــوى يزي

   تكـون كمـا ُأرى     جهد الصبابِة أن    
  

ــقُ    ــب يخف ــسهدةٌ وقل ــين م   ع
   ــائر ــرنَّم ط ــرقٌ أو ت ــا الح ب   م

  
ــيق    ــؤاد ش ــي ف ــتُ ول   إالَّ انثني

  جربتُ من نار الهوى مـا تنطفـي         
  

  نار الغـضى وتَِكـلُّ عمـا تُحـِرقُ         
         َل العـشق حتـى ذقتُـهذلْتُ َأهعو  

  
  فعجبت كيف يموت مـن ال يعـشق       

  
  : إلى أن يقول

  بكَيتُ علـى الـشباِب وِلمتـي   ولقد  
  

  )٣(مسودةٌ ولِمـاِء وجهـي رونـق        

ــه   ــِه قبــل يــوم فراق   حــذَراً علي
  

  حتى لَِكدتُ بمـاِء جفْنـي َأشـرقُ         
  أما بنو أوِس بِن معِن بـِن الرضـا       

  
  )٤(فأعز من تُحـدى إليـه اَألينُـقُ         

  كَبرتُ حـوَل ديـارهم لمـاَّ بـدت          
  

  ها المشرقُ منها الشموس وليس في     
  وعجبتُ من أرٍض سـحاب َأكفِّهـم       

  
  )٥(من فوقها وصخورها ال تُـِورق       

                                              
  .أي إن وجهه لحسنه يضيء كالبدر في ظالم الليل )١(
  .الخوف: والوجل. اللحم الذي يلقى للسباع: الجزر )٢(
  .الحسن والنضارة: والرونق.  ما جاوز شحمة األذن: اللمة من الشعر )٣(
  .النياق: األينق )٤(
  أي لم ال تورق صخور أرضهم إذا سقوها بندى أيديهم؟ )٥(
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       وتفوح من طيـب الثنـاء روائـح  
  

ــشَقُ     ــٍة تُستَنْ ــّل مكان ــم بك   له
  لم يخلُـِق الـرحمن مثـَل محمـدٍ          

     
ــق      ــه ال يخل ــي أن ــداً وظنَّ   َأب

  
بد العزيز بن ثم مدح شجاع بن محمد بن أبي شجاع اآلنف الذكر سيد بني ع

  : الرضا من ثُعل، الذي كان والياً على منبج، مدحه بقصيدتين يقول في األولى
  عزيز أسى من داؤه الحدقُ النُّجـلُ      

  
  )١(عياء به مات المحبون من قبـلُ        

  فمن شاء فلينظـر إلـي فمنظـري         
  

  نذير إلى من ظن أن الهوى سـهلُ         
  وما هـي إالّ لحظـةٌ بعـد لحظـةٍ           

  
  إذا نَـزلت في قلبه رحـل العقـلُ         

  جرى حبها مجرى دمي في مفاصلي     
  

  فأصبح لي عن كل شُغٍْل بها شُـغْلُ         
  ومن جسدي لم يترِك السقم شَـعرةً        

  
  فمـا فوقهـا إالّ وفيهـا لـه ِفعــلُ      

  
  : إلى أن يقول

       ـشَاِبهالتي في البدر منهـا م ُأحب  
  

  )٢(ه شَكْلُ وأشكو إلى من ال يصاب ل       

  إلى واحد الدنيا إلـى ابـن محمـدٍ          
  

  شجاع الـذي هللا ثـم لـه الفـضلُ          
ــةً    ــشّر اُهللا أم ــو ب ــيٍد ل ــى س   إل

  
  بغيـر نبـي بـشَّرتْنا بـِه الرســلُ      

  إلى القابض األرواِح والضغيم الذي      
  

  تُحدثُ عن وقْفاته الخيـُل والرجـلُ        
  إلى رب مـاٍل كُلَّمـا شَـتَّ شـملُه         

  
  )٣(مع في تـشيته للعـال شَـملُ       تج  

            سـيفُه إذا ما فـارق الغمـد مامه
   

  )٤(وعاينْتَه لم تـِدر َأيهمـا النـصلُ      

                                              
الداء : والعياء. الواسعة: العالج، والنجل: واألسى. الشيء الذي يقل وجوده: العزيز )١(

  .الذي ال عالج له
  .النظير: والشكل. يوجد: ويصاب. ج شبه: المشابه )٢(
  .كلما تفرق جمع ماله اجتمع شمُل معاليه: يقول. االجتماع: والشمل. تفرق: شتّ )٣(
إنه يمضي في األمور مضاء : يقول. جفن السيف: والغمد. الملك الرفيع الهمة: الهمام )٤(

  .السيف، فإذا جرد من غمده لم تدر أيهما السيف
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إن محتوى هذه القصيدة ال يخرج عن إطراء كرم الممدوح وإقدامه، 
أما القصيدة الثانية فقد وجهها إلى شجاع المذكور . وشدة وطأته على أعدائه

  :ه معركة مع الروم يقول فيهاآنفاً إثر خوض
 ــد ــأين الموع ــدكُم ف هع ــوم   الي

  
       غَـد هيهاتَ لـيس ليـوم عهـِدكُم  

  الموتُ َأقـرب ِمخْلبـاً مـن بيـنكم       
  

ــدوا   عال تَب مــنكم ــد   والعــيشُ أبع
  إن التي سـفكت دمـي بجفونهـا         

    
       دمـي الـذي تتقلَّـد ِر َأن١(لم تَـد(  

  
  :إلى أن يقول

  ناِم من الكـرام وال تَقُـل    من في األَ  
  

         دقْـصسوى شجاٍع ي  فيِك شَْأم نم  
  أعطى فقلـتُ لجـوده مـا يقتنـى          

  
    ـطَا فقلــتُ لـسيفه مــا يولَــدوس  

ــا    ــصفاتُ َألنه ــه ال ــرتْ في وتحي  
  

   ــد عــا تَب ــه عليه ــت طَرائقَ   )٢(ألْفَ

ــةٌ   فْريم ــرٍك كُلــى   فــي كــل معتَ
  ح

ـ          )٣(نَّةُ تَحمـد  يذْممن منه مـا اَألِس

  َأسـد دم اَألسـِد الِهزبـر ِخــضابه     
  

       ـدالموت منه تُرع تٌ فَِريصو٤(م(  

ــةٌ   ــذْ غبــتَ إالّ مقل م ــبج   مــا من
  

       هـا واإلثِمـدهك نومِهدت ووج٥(س(  

                                              
  . بلحظها لم تدِر أن دمي في عنقها، وأنها باءت بإثم قتليأي إن التي قتلتني )١(
أي إن أوصاف المادحين له حارت كيف تُحصي فضائله، ألنها وجدت طرائق  )٢(

  .الممدوح ومسالكه التي تحمده ال تدركها األوصاف
إنه يقطع كلى أعدائه، فالكلى تذم : يقول. المشقوقه: المفرية. ساحة القتال: المعترك )٣(

  .ما تحمده األسنة، وهو اإلصابة في الطعن وجودة الشقمنه 
. ج فريصة وهي لحمة عند الكتف تضطرب عند الخوف: والفريص. الشديد: الهزبر )٤(

هو شجاع يتلطخ بدم األسد حتى يصير كالخضاب له، وهو موت ألعدائه حتى : يقول
  .     ليخافه الموت وترتعد منه فرائصه

ووجهك لها . إن منبج مذ غبت عنها كالعين الساهرة:  يقول:نوع من الكحل: اإلثمد )٥(
  .   بمنـزلة النوم والكحل، وهما اللذان تصلح بهما العين
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ويتَّصل بقصائد هذه الفترة قصيدة عينية مدح بها علي بن أحمد الطائي، 
  : نها يقول فيهاوهو من مشاهير منبج وأعيا

  حشاشةُ نفٍس ودعت يـوم ودعـوا     
  

ــم    ــيعَأدِرفل ــاعنين ُأش   )١( أي الظ

ــأنفُ   ــدنا ب ــسليٍم فَج   ٍسَأشــاروا بت
  

        ـعمَأد م٢(تسيُل من اآلماق والـس(  

ٍ من الهـوى         على جمٍر ذكي شَايح  
  

       في روٍض من الحسن ترتع ٣(وعيناي(  

  الـذي بنـا   ولو حملت صم الجباِل       
  

  عغَــداةَ افترقنــا َأوشــكت تتــصد  
  :إلى َأن يقول  

  وال ثوب مجٍد غير ثوِب ابن أحمـدٍ       
  

   ــع ــؤٍم مرقَّ ــٍد إالّ بل ــى أح   )٤(عل

ــئ   ــةَ طي ــابى جديل ــذي ح   وإن ال
  

        ويمنـع عطي من يـشاء٥(به اُهللا ي(  

           هوشمـس يـوم بذي كرٍم ما مـر  
  

ـ            ععلى رْأِس أوفى ذمٍة منـه تَطْلُ
  فتى ألفُ جزٍء رأيـه فـي زمانـه          

  
         أجمـع الـرأي هيٍء بعـضزَأقلُّ ج  

           قـشَعلـيس ي علينا ممطـر غَمام
   

          لْمـعوال البرقُ فيه خُلَّبـاً حـين ي  
  :ثم يمتدح بالغته وبراعته في الكتابة فيقول  

  خَبتْ نار حرٍب لـم تَِهجهـا بنانُـه       
  

ـ          )٦(لعوَأسمر عريان من القشِر أص

                                              
يقول لي بقية نفس . المرتحلين: والظاعنين. بقية الروح في المريض: الحشاشة )١(

  .  ودعتني يوم ودعني األحباب، فبقيت حائراً ال أدري أي المرتحلين أودع
  .لغة في االسم: والسم. ج مؤق وهو طرف العين مما يلي األنف: آلماقا )٢(
قلبي على جمر شديد التوقُّد من : يقول. القلب: ما في داخل الجوف، والمراد به: الحشا )٣(

  .الهوى ألجل توديعهم وفراقهم، وعيناي ترتعان من وجه الحبيب في روض من الحسن
  .الّ للمدوحأي لم يسلم المجد خالصاً ألحد إ )٤(
  .أي إن اهللا هو الذي خصهم بهذا الرجل. حبا، أي أعطى: حابى. رهط الممدوح: جديلة) ٥(
إن كل حرب تشب بغير : يقول. القلم للينه ومالسته: سكن لهبها، واألصلع: خبت النار )٦(

  .  قلمه وأنامله ال بد أن تنطفئ وال تطول مدتها
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  نحيفُ الشَّوى يعدو على ُأم رأسـه      
  

       قطَـعه حين ي١(ويحفى فيقوى عدو(  

ــسانُه     يمــج ظالمــاً فــي نهــاٍر ل
  

        عمـسن قال ما ليس يعم فِْهم٢(وي(  

  فصيح متى ينِطقْ تجد كـلَّ لفظـةٍ         
  

  عأصــوَل البراعــات التــي تتفــر  
  بكفّ جـواٍد لـو حكتهـا سـحابةٌ          

  
  ي الشرِق والغرِب موِضع  لما فاتها ف    

ــبجٍ    ــيم بمن ــُل المق ــا القَي   أال َأيه
  

       ـعن تُوضماكَيفوق الـس تُه٣(وهم(  

         عِجـزم وصـفَك أليس عجيبـاً َأن  
  

        تظلـع ٤(وأن ظنوني في معاليـك(  

  أال كلُّ سمٍح غَيـرك اليـوم باطـلٌ          
  

          عـضيوكلُّ مـديٍح فـي سـواك م  
  

أطرابلس، وهي :  منبج إلى طرابلس، ويسميها الجغرافيونثم توجه من
وعليها سور صخري . مدينة مشهورة على ساحل الشام بين الالذقية وعكا

منيع، ولها رساتيق، وَأكوار وضياع جليلة، وبها شجر الزيتون والكروم، 
والبحر . وقصب السكر وأنواع الفواكه، ومن ضروب الغالَّت الشيء الكثير

بها من ثالثة َأوجٍه، وهي معِقٌل من معاقل الشام، وتُقصد بضروب محِدقٌ 
الغالَّت واألمتعة والتجارات، تُضاف إليها عدةُ قالٍع وحصون داخلة في 

عن الروض المعطار بتصرف (أعمالها، وحوالي مدينتها أشجار الزيتون 
 وهو واحد وفي هذه المدينة لقي الشاعر الفتى عبيد اهللا بن خلكان،) ٣٩٠ص

  : فيهامن أعيانها المولعين باألدب، فتوجه إليه بقصيدته السينية التي يقول
                                            

أعاله وهو هنا يصف : دو، يجري، وأم الرأسدقيق، ويع: ونحيف. األطراف: الشوى )١(
  .القلم الذي إذا حفي قوي عدوه، أي يمضي في الكتابة، ويحسن به الخط

. طرفه المحدد: واللسان. القرطاس: المداد، وبالنهار: ويريد بالظالم. يقذف: يمج )٢(
  .والمراد أنه يعبر عما يريده الكاتب دون أن يسمع منه لفظاً

  .السير السريع: واإليضاع. نجمان:  السماكان.الملك: القيل )٣(
أليس عجباً أنني مع بالغتي أعجز : يقول. عرجت من يدها أو رجلها: ظلعت الناقة )٤(

  .واإلحاطة بمناقبك لوفرتها. عن وصف معاليك
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  أظبيةَ الوحِش لوال ظبيـةُ اَألنَـسِ      
  

  )١(لما غَدوتُ ِبجد في الهوى تَِعـسِ       

وال سقَيتُ الثرى والمـزن مخِلفـةٌ           
  

  )٢(دمعاً ينشِّفُه من لوعـٍة نَفَـسي         

  
  :إلى َأن يقول

مِني نَكَباتُ الدهِر عـن كَثَـبٍ   إنتَر   
  

    ِم امرًأ غيـرديـٍد وال نَِكـس  تَرِرع   
  يفـدي بنيـك عبيـد اهللا حاِسـدهم      

  
  بجبهة العير يفدى حـافر الفـرسِ        

  مهجــار ــِة الحــامين   أبــا الغطارف
  

  )٣(وتاركي الليِث كلباً غير مفتـرسِ       

         تُـهـاٍح ِعماموض من كّل أبـيض  
  

  )٤( اشتملت نوراً علـى قـبسِ      كأنما  

  لو كان فيض يديـه مـاء غاديـةٍ          
      

  )٥(عز القطا في الفيافي موِضع اليبِس  

  
ثم امتدحه بقصيدٍة أخرى إثر هدية قدمها إليه عبيد اهللا فيها سمك من 

  : سكر ولوز في عسل يقول فيها
ــرةُ األمــِل   قــد شــغَل النــاس كث

  
ــغُ    ــي شُ ــاِت ف ــت بالمكرم   ِلوَأن

ــوا     ــو عقَل ــاً ول ــوا حاتم   تمثَّل
  

  لكنتَ فـي الجـوِد غايـةَ المثـلِ          
                                              

  .الحظ: والجد. جماعة الناس: اَألنَس )١(
أي إن حرارة نفسه . رةغير ماط: مخلفة. السحاب األبيض: والمزن. التراب: الثرى )٢(

  .تجفف دموعه إذا جرت على األرض
أي يا أبا السادة الذي يحفظون جارهم، ويتركون . ج غطريف وهو السيد: الغطارفة )٣(

  .األسد كلباً ال يقوى على االفتراس
الشعلة : والقبس. المشرق، الواضح الجبهة: الوضاح. الكريم النقي العرض: األبيض )٤(

  . تحت عمامته كأنه شعلة نار لنور وجهه وإشراق لونهأي أنه. من النار
لو كان عطاؤه ماء : يقول. السحابة تغدو بالمطر: الغادية. الفائض من يديه: فيض يديه )٥(

سحابة لَعم الدنيا كلها حتى ال تجد القطا في الفلوات موضعاً جافاً تلتقط منه الحب، أو 
  .تنام فيه
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ــه  ــتَ ب ــا بعثْ ــهالً بم ــالً وس   أه
  

ــٍم وبالرســلِ      ــا قاس ــاً أب   إيه
  هديــةٌ مــا رأيــتُ مهــديها     

  
ــل     جــي ر ــاد ف ــتُ العب   إالّ رأي

    كــم ــا س ــي َأقلِّه ــا ف ــلُّ م   أق
  

ــسِل     يلعــب فــي بركــٍة مــن الع
ــى   ــافي عل ــف ُأك ــٍد كي ــلِّ ي َأج   

      
  )١(مـن ال يـرى أنهــا يـد ِقبلــي     

  : وكتب على الجامة التي فيها الهدية أبياتاً بالزعفران  
  َأقـــِصر فلـــستَ بزائـــدي ودا

  
ــدا     ــاوز الح ــدى وتج ــغ الم   بل

ــاً    ــوءةً كرمـ ــلتَها مملـ   أرسـ
  

ــدا    ــؤءةً حمـ ــا مملـ   فرددتُهـ
ــةٌ    ــي فارغ ــح وه ــك تَطْف   جاءت

  
  نُّهــا فَــردا  مثْنَــى بــه وتظ   

ــرفت     ــي شَ ــك الت ــأبى خالئقُ   ت
  

  َأن ال تحـــن وتـــذكر العهـــدا  
لـو كنــتَ عــصراً منبتــاً زهــراً      

  
ــوردا    ــِت ال ــع وكان ــتَ الربي   كن

  
  : من طرابلس إىل الالذقية

ومن طرابلس توجه الشاعر الفتى إلى الالذقية وهو يمنّي النفس بأن 
مدينة الذين تربطهم بالشاعر رابطةُ النسب، فمر يلوذَ بالتنوخيين والة تلك ال

ثم ِبجبلَةَ على ساحل بحر . ِبطَرطُوس المشرفة على البحر قرب المرقب
  . الشام، وهي قلعة مشهورة من أعمال حلب وصوالً إلى الالذقية

 مدينةٌ قديمةٌ على ساحل البحر غربي جبلة بينهما ستَّةُ والالذقية
سلْدةٌ حطاء من األرض، لها مرفأ جيد محكم، فراسخ وهي بنَةٌ في و

وقلعتان متَّصلتان على تّل مشرف على الربض، والبحر غربيها وهي 
  . على ضفته

                                            
إلي نعمة عظيمة، وهو يستصغرها حتى يرى أنها ال تعد أي بماذا أكافئ الذي أسدى  )١(

  .نعمة له عندي
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وَأول قصائد الشاعر في الالذقية مرثية قالها في رثاء محمد بن إسحاق 
التنوخي، وهو من رؤساء المدينة جمع في شخصه السماحة، والفصاحة، 

  : وفي هذه القصيدة يقول. سوالتُّقى والبأ
  ــر ــب خبي ــم واللبي ــي ألعل   إن

  
  ــرور ــتَ غُ صرــاةَ وإن ح   َأن الحي

   هــس ــُل نف ــا يعلِّ ــال م ــتُ ك   ورأي
  

    ــصير ــاء ي ــى الفَن ــٍة وإل   بتَِعلَّ
  َأمجـاور الـديماِس رهـن قــرارةٍ     

  
  ــور ــه والن ــضياء بوجه ــا ال   فيه

  ما كنتُ َأحسب قبل دفنك في الثرى        
  

      فـي التـراِب تغـور أن الكواكـب  
ما كنتُ آمُل قبـَل نَعـِشك َأن َأرى            

   
        دي الرجـاِل تـسيروى على َأيضر  

  :إلى َأن يقول  
  فيه الفَصاحةُ والـسماحةُ والتُّقـى     

  
     والِحجـى والِخيـر معَأج ١(والبأس(  

ــه  ــرد حيات ــه ِب ــاء ل ــل الثن   كَفَ
  

   ــشور ــه من ــوى فكأنَّ ــا انط   )٢(لم

  :ثم استـزاده بنوعم الميت فقال ارتجاالً
 ــور ــن بح هو ــه ــت َأناِملُ   غاض

  
ــعي    س ــن ه وهــد ــتْ مكاي وخَبر  

          هقـرار بكى عليـه ومـا اسـتقري  
  

         ـورتْه الحفي اللَّحِد حتـى صـافَح  
  صبراً بني إسـحاقَ عنـه تكرمـاً         

  
         ورـبعلـى العظـيم ص إن العظيم  

ــ   ــوٍع س ــل مفْج ــشِبهفَِلكِّ واكم م  
  

    ــر ــواه نظي ــوٍد س ــل مفق   ولك
ـ              أيام قائم سـيفه فـي كفّـه الـ

  
  يمنى وباع الموِت عنـه قَـصير      ـ  

ــرٍ    ــاٍء أحم ــت بم ــا انهمل   ولطالم
  

   ــور ــاجم ونح ــفرتيه جم ــي ش   ف
ــٍد         ــرب محم ــه ب ــذُ ِإخْوتَ فُأعي

  
    رورــس م ــد ــوا ومحم   أن يحزن

                                              
  .الكرم: العقل، والخير بكسر الخاء: الحجى. أي في الكفن: فيه )١(
إن ثناء الناس عليه، وذكرهم إياه بعده كفيل برد حياته، ألن من بقي ذكره كأنه : يقول )٢(

  .لم يمت
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  : لشماتَةَ عنهم فقال ارتجاالًثم سأله بنو عم الميت  أن ينفي ا
ــدٍ  ــد محمـ ــراهيم بعـ   َأِآلِل إبـ

  
    ــر ــم وزفيـ ــين دائـ   إالَّ حنـ

  ما شك خابر َأمـرهم مـن بعـده           
  

    علــيهم محظــور أن العــزاء  
  تُدمي خدودهم الـدموع وتنقـضي       

  
   ــور هد ــن ــيلهم وه ــاعاتُ ل   س

    عـم أبنـاء  ٍكـلُّ ذنـٍب المــرىء   
  

   مغْفـــورإالّ الـــسعايةَ بيـــنهم  
  طار الوشاةُ على صـفَاء ودادهـم        

  
         علـى الطعـام يطيـر وكذا الذباب  

  ولقد منَحتُ أبـا الحـسين مـودةً         
  

     ــذير ــدوه تب ــا لع ــودي به   ج
  مِلك تـصور كيـف شـاء كأنمـا          

  
       ١(يجري بفصل قـضائه المقـدور(  

ن ثم توجه بعد ذلك إلى مدِح الحسين بن إسحاق أخي المرثي الذي كا  
  :والياً على الالذقية، فخصه بثالث مدائح يقول في أوالها

  هو البين حتى ما تـأنَّى الحزائـقُ       
  

  )٢(ويا قلب حتى أنت ممـن ُأفـارقُ      

ــا    ــاً وقوفُن ــا زاد بثّ ــا ومم   وقَفْن
  

  فريقَي هوى ِمنَّا مـشوقٌ وشـائقُ        
  وقد صارت األجفان قَرحى من البكا       

  
  )٣(دوِد الشقائقُوصارت بهاراً في الخ  

  على ذا مضى الناس اجتماع وفرقةٌ       
  

  )٤(وميتٌ ومولـود وقـاٍل ووامـقُ        

ــا    ــالي بحاله ــالي واللي ــر ح تغي  
  

  )٥(وِشبتُ وما شاب الزمان الغُرانقُ      

                                              
كأن القدر :  الفاصل بين الحق والباطل يقولهحكم: وفصل  قضائه. رالقد: المقدور )١(

  .  يجري بمراده واختياره
رق كل شيء فالجماعات ال فيقول هوالبين الذي ي. ج حزيقة. الجماعات: الحزائقُ )٢(

  .  تلبث أن تتفرق إذا جرى فيها حكم البين
ي أ: زهر أحمر.  ج شقيقة: ر، والشقائقزهر أصف: والبهار. ج قريح. جرحى: قرحى )٣(

  .  صارت الجفون قرحى من كثرة البكاء وحمرة الخدود صفرة ألجل البين
  محب: وامق. مبغض: قال )٤(
  .الناعم الجميل: الغرانق )٥(
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  سِل الِبيد أين الجن منـا ِبجوزهـا       
  

ـانق يلمهاِراوعن ذي        )١( أين منها النق

 لَــتْوليـٍل دكأنّــا ج لنــاجــوجي   
  

  )٢(محياك فيـه فاهتـدينا الـسماِلقُ        

    ـهنحوجهـك ج فما زال لوال نـور  
  

  )٣(والجابها الركبان لـوال أَأليـاِنقُ       

    فصافحتْشَدوا بابن إسحاقَ الحسينِ 
  فصافحت

ــارقُ    ــا والنم ــا كيرانُه   )٤(ذَفَاريه

  بمن تقشعر األرض خوفاً إذا مـشى  
  

  )٥(واهقُعليها وترتج الجبـاُل الـش       

  فتى كالسحاِب الجون يخشى ويرتجـى     
  

  )٦(يرجى الحيا منها وتُخشى الصواعق      

  غَذَا الهنـدوانيات بالهـام والطُّلـى      
  

  )٧(فهن مـداريها وهـن المخـانقُ        

تَشقَّقُ مـنهن الجيـوب إذا غـزا          
     

  )٨(وتُخضب منهن اللّحى والمفـارقُ      

د فيها الشاعر على خصوم الممدوح الذين هجوه أما القصيدة الثانية فير
  .ونحلوا الهجاء أبا الطيب؛ فعاتبه الحسين فأجاب

  َأتُنِكـر يـا ابـن إسـحاٍق إخــائي    
  

  )٩(وتَحسب ماء غيري مـن إنـائي        

  َأَأنِْطقُ فيـك هجـراً بعـد علمـي        
  

  )١٠(بَأنَّك خير مـن تحـت الـسماءِ        

                                            
جمع مهرية وهي اإلبل المنسوبة إلى قبيلة من : يوالمهار. وسطه: جوز كل شيء )١(

  . ذكر النعام جمع ِنقِْنق وهو:النقانق. اليمن يقال لها مهرة
  .جمع سملق وهي األرض البعيدة الطويلة: السمالق. كشفت: جلت. مظلم: جوجيد )٢(
  .النوق: األيانق. قطعها: وجابها. إقباله بظالمه: جنح الليل )٣(
الموضع الذي يعرق من البعير : جمع ِذفْرى: يالذفار. غنوا بمدحه: شدوا بابن اسحاق )٤(

ج نمرقة وهي الوسادة : مارقوالن. ج كور، وهو الرحل: والكيران. خلف األذنين
  .أي طربت اإلبل مع حداتها لمدحه. تحت الراكب

  .  أي تهابه األرض إذا مشى عليها، وتتحرك الجبال خوفاً منه )٥(
  .المطر: الحيا) ضد(الجون بضم الجيم جمع جون بفتحها، وهو األسود واألبيض  )٦(
جمع مدرى : المداري. األعناق: لىالط. الرؤوس: الهام. السيوف الهندية: الهندوانيات )٧(

  .القالئد :والمخانق. وهو ما يفرق به الشعر
  .  إذا غزا شققت الثاكالت جيوبهن من جراء ما تفعله سيوفه من القتل )٨(
  أي أتظن أن ما هجيتَ به صادر مني؟ )٩(
  .القبيح من الكالم: الهجر )١٠(
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  وَأكره من ذُبـاِب الـسيف طعمـاً       
  

  )١(وأمضى في األمور من القـضاء       

  وما َأربتْ علـى العـشرين ِسـنّي       
  

  فكيف مِللـتُ مـن طـوِل البقـاءِ          
  وما استغرقتُ وصفَك في مـديحي       

  
ــأنقُص منــه شــيئاً بالهجــاِء     )٢(ف

  وهبني قلـتُ هـذا الـصبح ليـلٌ        
  

ــالَمون عــن الــضياِء   َأيعمــى الع  
ــي    ــب َأن تران ــن العجائ   وإن م

  
  )٣(عِدَل بـي َأقـلَّ مـن الهبـاء        فت  

ــهيٌل      ــا س ــوتَهم وأن ــر م وتُنِك
  

ــاءِ    ــوِت أوالِد الزن ــتُ بم   )٤(طَلَع

جزالةُ اللفظ ورصانتُه، وصحةُ المعنى «أما القصيدة الثالثة فتغلب عليها 
واستقامتُه، واعتدال األسلوب وحسن انسجامه إالَّ أبياتاً يضطرب فيها الشاعر 

 »فظ وحده، أو في المعنى وحده، أو في الَّلفظ والمعنى جميعاًهنا وهناك في الل
  : فهو يقول). ٨٤مع المتنبي ص (

  مالمي النَّوى في ظُلْمها غايةُ الظُّلْمِ     
  

  )٥(لعلَّ بها مثَل الذي بي من الـسقْمِ     

  فلو لم تَغَر لم تَزِو عنّـي لقـاءكم        
  

  )٦(ولو لم تُِردكم لم تكن فيكم خصمي  

ــي َأم ــةُ الت ــالعودِة الظبي ــةٌ ب   ِنِعم
  

  )٧(بغير ولي كان نائلَهـا الوسـمي        

ــأنني  ــحرةً فك ــا س ــفتُ فاه   ترشَّ
  

  )٨(ترشّفتُ حر الوجِد من بارِد الظَّلْم       

ــا   ــدها وكالمه ــساوى ِعقْ ــاةٌ ت فت
  

  ومبِسمها الدري في الحسِن والنظِم       
                                               

  .حده: ذباب السيف )١(
  .استوفيت: استغرقت )٢(
  .أي من العجب أن تراني وتعرفني، ثم تسوي بيني وبين خسيس أدق من الهباء )٣(
  .نجم معروف تزعم العرب أنه إذا طلع وقع الوباء في األرض، وكثر الموت: سهيل )٤(
  .أي إن لومي الفراق ظلم له، فلعله يعشق المحبوبة كعشقي إياها فلذلك يختارها لنفسه )٥(
  . كانت النوى ال تغار عليكم لما منعت عني لقاءكمأي لو. نحاه وأبعده: زواه )٦(
يقول إنها بدأت . العطاء: النائل. المطر الثاني: الولي. أول مطر في السنة: الوسمي )٧(

  .بوصل ثم لم تعد إليه، فليتها أنعمت علي برجوعها إلى الوصل مرة أخرى
والعاشق إذا مص . اماء األسنان وبريقه: والظلم. السحر: والسحرة. المص: الترشّف )٨(

  .ريق معشوقته زادت نار حبه تلهباً
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  : إلى أن يقول
  ري المدى فرددننـي برتْني السرى ب 

  
  )١(أخفُّ على المركوب من نَفـسي ِجرمـي     

  وَأبصر مـن زرقـاِء جـو ألننـي          
  

  )٢(إذا نظرت عيناي ساواهما ِعلْمي      

  كأني دحوتُ األرض من خبرتي بها       
  

  )٣(كأني بنى اإلسكندر السد من عزمي  

        ـهاسحاقَ الذي دقَّ فهم َأللقى ابن  
  

  عـن ِدقَّـة الفهـمِ     فأبدع حتى جّل      
  وأسمع من ألفاظـه اللغـةَ التـي         

  
  يلَذُّ بها سمعي ولو ضمنتَ شَـتْمي        

  يمين بني قحطـان رأس قـضاعةٍ        
  

  وعرنينُها بدر النجـوم بنـي فَهـمِ         
  ِفدى من على الغبراء أولُهـم أنـا         

  
  )٤(لهذا األبي الماجد الجائـِد القَـرمِ       

   سـيفُه   لقد حال بين الجن واألمـنِ       
    

  )٥(فما الظن بعد الجن بالعرِب والعجِم  

إن مجمل ما نظمه الشاعر منذ رحيله عن الكوفة يشير إلى اتّباعه   
الطريقة الجديدة في النظم التي اختفت منها حكاية تجوال الشاعر في البوادي، 

 بعض فهو ينتقل من النسيب إلى المديح بمهارة فائقة ما عدا. ووصف الراحلة
  . االستثناءات القليلة

أما ما أشاعه خصوم المتنبي عن سرقاته الشعرية، فهو ادعاء باطل 
فاألفكار ليست ملكاً ألحد، ألنها متداولة بين الناس، وليس عيباً إكساؤها ألفاظاً 

  . جديدة تعبر عما يعتَِمُل في نفس الشاعر من أحاسيس ومشاعر
                                            

  .جسدي: جرمي. السكين: جمع مدية :المدى. جمع سرية: هزلتني، والسرى: برتني )١(
أي إذا رأيت الشيء ببصري . زرقاء اليمامة المعروفة بحدة البصر: زرقاء جو )٢(

  .علمته بقلبي
 بنى السد بين يأجوج وبين سائر الذي: ذو القرنين: واالسكندر. البسط: الدحو) ٣(

  .  البالد
  .السيد: والقرم. الكريم: الجائد. األرض: الغبراء )٤(
  .  أي أخاف سيفه الجن فما ظنك باإلنس )٥(
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ه المرحلة أن قصاَئده لم تلقَ االستجابةَ لقد اكتشف الشاعر الفتى في هذ
المتوخَّاة لدى ممدوحيه على النحو الذي يريد؛ وهو ما ولَّد في نفسه شعوراً 
بالخيبة واليأس، وهو ما عمق اقتناعه بَأن الطريق إلى المجد ال يتأتَّى إالّ بالقوة 

جنود المرتزقه من وكان يغيظه ويثير في نفسه َأشد الحنق استيالء ال. والعنف
األعاجم على زمام األمور في معظم واليات الدولة، في الوقت الذي كان فيه 
الخلفاء واألمراء العرب ال حول لهم وال طول، ومع هذا فهو يِجد نفسه مضطراً 

  . إلى تملُّقهم والتـزلُّف إليهم، وهو العبقري الجدير بالمكانة الالئقة دون غيره
 بنفسه، وإحساسه بالتفوق والعظمة من اَألسباب التي إن اعتداد الشاعر

أثارت في نفوس الكثير من عارفيه اإلعجاب واالهتمام مثلما َأثارت في نفوس 
  .   بعضهم الضغينةَ والحسد

فتردي األوضاع السياسية في مملكة اإلسالم بعد مقتل الخليفة المقتدر سنة 
 أقطار المملكة وال سيما الشام؛ هـ َأسهم في تفاقم االضطراب في معظم٣٢٠

وهو ما أثار مطامع الوالة والحكام؛ فتنافسوا في اقتسام ما وصلت إليه أيديهم من 
وهو ما . أجزائها، كما أغرى الحالمين بالحكم والسيطرة بالسعي لتحقيق أحالمهم

ى كان يساور الشاعر الشاب أبا الطيب المتنبي الذي تَنْـِزع به نفسه الطامحة إل
هـ عاد الشاعر من طبرية إلى الالذقية بعد ٣٢١ففي نحو عام . السيادة والملك

أن أقام في األولى لبعض الوقت حيث ُأسيء استقبالُه فيها فتوجه بمدائحه إلى أحد 
التنوخيين وهو علي بن إبراهيم ابن عم األمير حسين الذي سبق أن خصه 

ث قصائد أوالها القصيدة الميمية التي فمدح علياً بثال. الشاعر ببعض قصائده
يعبر فيها عن استيائه الشديد مما آلت إليه أمور العرب في تلك األيام حيث 

  : يقول. سمحوا لعبيد ساقطي الهمم بتولي شؤونهم
  ــم الِهم ــدمعك ــاٍف ب ــقُّ ع   أح

  
    مــد ــا الِق ــداً به ــدثُ عه   )١(َأح

ــا   ــالملوِك فم ــاس ب ــا الن   وإنَّم
  

   ــر ع ــح ــم تُِفل جــا ع   ب ملوكُه
                                              

أي أحقّ عاٍف بالبكاء هو همم الكرام . الدارس، الذاهب: العافي. أولى وأجدر: أحق )١(
  .  فدورسها قديم. التي درست وذهبت
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بــــسعنــــدهم وال ح ال أدب  
  

    لهــم وال ِذمــم ١(وال عهــود(  

   ــم ــا ُأمـ ــّل أرٍض وِطئتُهـ   بكـ
  

     تُرعــى بعبــٍد كأنهــا غَــنَم  
ــسه    لْمــين ي ــز ح ــِشن الخ   يستخ

  
   ــم ــره القلَ ــرى بظف ــان يب   )٢(وك

ــي وإن لُ   ــا إن ــِدي فم ــتُ حاس   م
  

  ـــمَأنّـــي عقوبـــةٌ لَه ُأِنكـــر  
ــم و   ــرٌؤ علَ ــسد ام ــف ال يح   كي

  
    مــد ــٍة قَ ــلِّ هام ــى كُ ــه عل   ل

  يهابــه َأبــسُأ الرجــاِل بــه     
  

    مهــب ــيفِه ال ــد س ــي ح   )٣(وتتَّق

  كفــاني الــذم َأننــي رجــلٌ     
  

     مــاٍل ملكتُــه الكَــرم أكــرم  
  يجنـي الغنــى للّئـام لــو عقَلــوا    

  
         مـدالع ٤(ما ليس يجنـي علـيهم(  

    ــسن ــوالهم ول ــم ألم ــمه    له
  

   ــئم ــرح يلت ــى والج ــار يبق   والع
          فلـيكن كعلـي المجـد من طلـب  

  
     ــسم ــو يبت ــفَ وه ــب األل   يه

ــذةٍ      ــلَّ ناف ــَل ك ــن الخي   ويطع
  

   ائهــا َألَــمح٥(لـيس لهــا مــن و(  

ــهِ     ــل موقِع ــر قب ــرف األم   ويع
  

     مــد ــه نَ ــد فعِل ــه بع ــا ل   فم
ـ           يرعيك سمعاً فيه استماع إلى الـ

  
ـ        ن الخَنـا صـمم    ـداعي وفيه ع

  
ثم يخلص من مدح قوم علي المفطورين على الشجاعة والجود منذ 
الوالدة والمتَّصفين بنقاء األعراض والشيم إلى وصف بحيرة طبرية الرائعة 

  : التي لم يغادرها إالّ رغبةً بلقاء ممدوحه علي بن إبراهيم إذ يقول
                                            

  .ج ذمة وهي األمان والعهد: والذمم. ما يعده اإلنسان من مفاخر اآلباء: الحسب )١(
)٢( خشناً، وكان قبالً . ثياب تعمل من الحرير الصرف: الخز أي يرى من كبريائه الخز

  .رثاً حافياً طويل األظفار
  .البطل: ج بهمة: والبهم. آنسهم به، وآلفهم له: أبسأ الرجال )٣(
  . يجني عليه ما ال يجنيه الفقر- علم  لو-إن غنى اللئيم  )٤(
  .السرعة: الوحاء. الطعنة الشديدة: النافذة )٥(
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  لوالك لم َأتـرِك البحيـرةَ والغـو        
  

ــيء وما   ــِبمر دفـ ــا شَـ   )١(ؤهـ

ــدةً    ــوِل مزِب ــُل الفح ــوج مث   والم
  

  ــم   )٢(تَهــِدر فيهــا ومــا بهــا قَطَ

  والطيــر فــوقَ الحبــاِب تحــسبها  
  

  ــم ــٍق تخونُهــا اللُّج   )٣(فُرســان بلْ

ــضِربها    ــاح تـ ــا والريـ   كأنهـ
  

   ــزم ــازم ومنْه ــى ه ــشَا وغ   جي
     كأنهــا فــي نهارهــا قمــر  

  
   ــم ــا ظُلَ ــن جنانه ــه م ــفَّ ب   ح

ــا    ــام له ــسم ال عظ ــةُ الج   ناعم
  

   ــم ــا رِح ــا له ــاتٌ وم ــا بن   )٤(له

ــا     ــي جوانبه ــر ف ــت الطي   تَغنَّ
  

  مــدي   وجــادِت الــروض حولهــا ال
ــي كماويـــٍة مطَوقـــةٍ       فهـ

  
   مــشاُؤها اَألد ــا غ ــرد عنه ٥(ج(  

 عقب قمعه بشدة ثم وجه الشاعر قصيدةً ُأخرى إلى األمير التنوخي  
  :  إذ يقولصيصثورة بني القَ

ــادِ   ــي ُأح ــداس ف ــاد أم س   ُأح
  

ــاِد   ــةُ بالتَّنـ ــا المنوطـ   )٦(لُييلتُنـ

ــاِت نعــٍش فــي دجاهــا     كــأن بن
  

ــدادِ    ــي ح ــافراتٌ ف ــد س   )٧(خرائ

ــا      ــاقرة المناي ــي مع ــر ف   أفكّ
  

  )٨(وقَود الخيـِل مـشِْرفَةَ الهـوادي      

ــي    ــي عزم ــا الخط ــيم للقن   زع
  

  )٩(بسفك دم الحواِضـر والبـوادي       

                                              
  .بارد: شبم )١(
  .هياج الفحل: قطم )٢(
  .طرائق الماء عند اختالف األمواج: الحباب )٣(
  .أي إن البحيرة ماء والسمك بناتها فهي أمهن وما لها رحم )٤(
  .الجلد: األدم. المرآة: الماوية )٥(
هذه الليلة واحدة، أم ليالي الدهر كلها جمعت فيها حتى طالت وامتدت إلى يوم : يقول )٦(

  .  يوم القيامة سمي كذلك ألن النداء يكثر في ذلك اليوم: والتنادي! القيامة؟
  .العذارى: الخرائد )٧(
  .طوال األعناق: ومشرفة الهوادي. مالزمتها، أي مالزمة الحروب: معاقرة المنايا )٨(
  .أي عزمي كفيل بسفك دم الناس جميعاً حاضرهم والباد. كفيل: زعيم )٩(
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ــواني ــفُ والت ــم ذا التخلُّ ــى ك   إل
  

  وكم هـذا التمـادي فـي التمـادي       
  وشُغُْل النفِس عن طلـِب المعـالي        

  
  ببيع الـشعر فـي سـوِق الكـسادِ         

  دــستَر ــشباِب بم   ومــا ماضــي ال
  

ــستَعادِ     ــر بمـ ــوم يمـ   وال يـ
  متى لَحظَتْ بياض الـشيب عينـي        

  
  فقد وجدتْـه منهـا فـي الـسوادِ          

  
بالبرد «ته هذه بأبياِت مدٍح متكلَّفه وصفها بعض نقاده ثم أنهى قصيد

، ، وعقّد الكالموالغثاثة والثقل والوخامة، حيث أبعد االستعارة، وعوص اللفظَ
وأساء الترتيب وبالغ في التكلف، حتى خرج إلى السخف في بعض وإلى 

ن  ولكن ال يخفى ما في شعره من قوٍة وحزم، وما فيه م»)١(اإلحالة في بعض
مجد تحرق إلى الخروج من هذه الحالة المزرية التي شُِغل بها عن طلب ال

هو ما يستحثُّه على مالزمة الحروب، ومعاقرة وبيع الشعر في سوق الكساد، و
وربما كانت القصيدة الثالثة التي مدح . المنايا لتحقيق الغاية التي يصبو إليها

 يبدؤها بمطلٍع غزلي، ثم ينتهي إلى بها هذا األمير أقل شأناً من سابقتها، فهو
  : المدح فيقول

ــا ــشْها ربوع ــِر َأعِط ــثَّ القَطْ   مِل
  

ــا     ــسم النقيع ــِقها ال   )٢(وإالَّ فاس

ــديريها    ــن المتـ ــائلُها عـ   أسـ
  

  )٣(فال تـدري وال تُـذري دموعـا         

ــييها    ــا اهللا إالَّ ماضــ   لحاهــ
  

  )٤(زمان اللهِو والخَـود الـشَّموعا       

ــةٌ ممنَّ   ــةٌ رداحمنعمـــ   عـــ
  

  )٥(يكلّف لفظُهـا الطيـر الوقوعـا        

                                              
  .١٠٣عن الوساطة بين المتنبي وخصومه حاشية بالشير ص  )١(
يدعو الشاعر على الربوع : أي. القاتل: النقيع. المطر: القطر. الدائم المقيم: الملث )٢(

  .  بعدم السقيا، أو بأن تسقى السم القاتل
  .فال تجيب: ن أصحابهاأي يسألها ع )٣(
  .اللعوب: والشموع. الجارية الناعمة: الخود )٤(
  .  أي إذا سمعت الطير لفظها وقعت لحسنه. ضخمة العجيزة: رداح )٥(
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  تُرفِّــع ثوبهــا األردافُ عنهــا  
  

  )١(فيبقى مـن وشـاحيها شَـسوعا        

  إذا ماســت رأيــتَ لهــا ارتجاجــاً  
  

  )٢(لـه لــوال سـواِعدها نَـــزوعا    

ــلٌ     ــر نم ــوا ج ــِك أو يقول ُأحب  
  

ــا    ــراهيم ريع ــن إب ــراً واب   )٣(ثَِبي

ــ    ــصيِت منْب ــد ال ــسرايابعي   ثُّ ال
  

ــيعا   ــَل الرض ــره الطف ــشَيب ذك ي  
  يغض الطرفَ مـن مكـٍر ودهـيٍ         

  
ــشُوعا   ــه خُ ــه ولــيس ب   كــأن ب

ــوٍم   ــاب ق ــر رق ــرب األمي   إذا ض
  

ــا    ــد النطوع ــٍة م ــا لكرام   )٤(فم

ــراً    ــٍب إال كثيـ ــيس بواهـ   فلـ
  

ــا   ــٍل إالّ قريعـ ــيس بقاتـ   )٥(ولـ

ــدى     ــِل المف ــُل البط ــي قات   عل
  

ــه    ــاومبدلُ ــزرد النجيع ــن ال   )٦(م

ودخل على علي بن إبراهيم فعرض عليه كأساً فيه شراب أسود     
  : فقال ارتجاالً

  إذا مـا الكــأس أرعـشِت اليــدينِ  
  

  صحوتُ فلـم تَحـل بينـي وبينـي       
  هجرتُ الخمر كالـذهب المـصفّى       

  
ــالُّلجينِ    ــزٍن ك م ــاء ــري م   فخم

  أغار من الزجاجـِة وهـي تجـري      
  

   األميـر أبـي الحـسين      على شفةِ   
ــا     ــراح فيه ــها وال ــأن بياض   ك

  
ــينِ    ــسواد ع ــِدقٌ ب ــاض مح   بي

ــٍد   ــه برفــ ــاه نطالبــ   َأتينــ
  

ــه بــديِن        ــسه من ــب نف يطال
                                              

قالدتان تتوشح بهما المرأة، ترسل إحداهما على جنبها األيمن واألخرى : الوشاحان )١(
  .  البعيد: والشسوع. على األيسر

إذا ماست رأيت لروادفها اضطراباً وحركة يكادان : يقول. خترةمشت متب: ماست )٢(
  .  ينـزعان ثوبها عنها لوال أن سواعدها تمسك عليها ثوبها لدخولها في الكمين

ال أزال أحبك ألن الجبل ال يجره النمل، : يقول. أخيف: جبل بالحجاز، ريع: ثبير )٣(
  .والممدوح ال يرتاع، وال يروعه شيء

  .الجلد الذي يبسط تحت من يراد قتله: ع نطعجم: النطوع )٤(
  .السيد الشريف: الفحل الكريم، والمراد به: القريع )٥(
  .الدم: النجيع )٦(



 

 -٤٦-

  : ودخل عليه مرةً أخرى وهو يشرب، فقال ارتجاالً
  مرتْك ابن إبراهيم صـافيةُ الخَمـرِ      

  
  )١(وهنِّْئتَها من شارٍب مسِكِر السكْرِ      

  رأيتُ الحميا فـي الزجـاج بكفّـهِ         
  

  )٢(فشبهتُها بالشمس في البدر فـي البحـرِ       

  إذا ما ذكرنا جـوده كـان حاضـراً      
  

  )٣(نأى ودنا يسعى على قَدم الِخضرِ       

  
  : حلبمن الالذقية إىل 

إحدى قواعد الشام فألفاها  الالذقية إلى حلبثم توجه الشاعر الفتى من 
بحجر أبيض، وفي سورها ستة أبواب، وفي جانب السور قلعة، مدينة مسورةً 

في أعالها مسجد وكنيستان، وفي ِإحداهما كان المذبح الذي قَرب عليه إبراهيم 
وكان إذا حلَبها أضافَ . وفي أسفل القلعة مغارة يخبئ فيها غنمه. عليه السالم

  حلَب أم ال؟ : الناس بلبنها، فكانوا يقولون
لب يضرب بها المثل في الحسن والحصانة، ألن مدينة حلب في وقلعة ح

وطاٍء من األرض، وفي وسط ذلك الوطاِء جبٌل عاٍل مدور، صحيح التدوير مهندم 
بتراب صح به تدويره، والقلعةُ مبنية على رأسه، ولها خندق عظيم وصل بحفره 

وشرب أهل البلد .  المعينإلى الماء، وفي وسط هذه القلعة مصانع تصل إلى الماء
وعلى بابه نهر يعرف بقُويق، يمد في . من صهاريج فيه مملوءة بماء المطر

وهو بلد . وفي وسط البلد دار علْوةَ صاحبِة البحتري. الشتاء، وينضب في الصيف
والمدينة عامرة غاصة . قليل الفواكه والبقول والنبيذ إالَّ ما يأتيه من بالد الروم

. ها، كثيرة الخيرات، على مدرج طريق العراق إلى الثغور وسائر الشاماتبأهل
ولكن إقامة المتنبي هذه المرة في حلب لم تدم طويالً؛ فتركها متوجهاً إلى أنطاكية 

  . حيثُ كان ينتظره واحد من حماة األدب هو المغيث بن ِبشْر العجلي
                                            

يريد أن السكر يستعذب شمائله : سكر السكر. أي ساغَتْك وهنأتك: مرَأتك: مرتك )١(
  .ويستحسنها فيسكر السكر حسنها

  .من أسماء الخمر: الحميا )٢(
  . نذكر جوده إالّ كان حاضراً كالخضر، أي إن جوده يدركنا حيث كناأي ال )٣(
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  :أنطاكية
ة، وهي من َأعيان البالد، وأنطاكية قصبة العواصم من الثغور الشامي

وقواعدها، موصوفة بالنـزاهة والحسن، وطيب الهواء، وعذوبة الماء وكثرة 
والمسافة بين حلب وأنطاكية عامرة ال خراب فيها، ولكنها . الفواكه، وسعة الخير

قراها متصلة، ورياضها . أرض تزرع الحنطةَ والشعير تحت شجر الزيتون
  . يقطعها المسافر في باٍل رخي، وأمن وسكونمزهرة، ومياهها منفجرة، 

، ولسوره ثالث مئة وستون )١(وأنطاكية بلد عظيم، ذو سور وفصيل
برجاً، وشكُل البلد كنصف دائرة، قُطرها يتصل بجبل، والسور يصعد مع 

وفي رأس الجبل داخل السور قلعة تبين لبعدها من . الجبل إلى قُلَّته فتتم دائرة
وهذا الجبل يستر عنها الشمس؛ فال تطلع عليها إالَّ في الساعة . ةالبلد صغير

وفي وسطها ِبيعةُ . وللسور المحيط بها دون الجبل خمسة أبواب. الثانية
وفي المدينة من الحمامات ما ال يوجد مثله في مدينٍة أخرى لَذاذةً . القُسيان

  . كلفةوطيبةً ألن وقودها اآلس، ومياهها تسعى سيحاً بال 
فتحها أبو عبيدة بن الجراح بعد َأن حاصرها من جميع نواحيها، ثم 
صالحه َأهلُها على الجزية أو الجالء؛ فجال بعضهم، وأقام بعض منهم فأمنهم، 

، ثم نقضوا العهد، فوجه إليهم أبو عبيدة )٢(ووضع على كّل حالم ديناراً وجريباً
: ويقال. ، ففتحاها على الصلح األول)٤(لَمة، وحبيب بن مس)٣(عياض بن غَنْم

بل نقضوا بعد رجوع أبي عبيدة إلى فلسطين، فوجه عمرو بن العاص من 
 األمان والصلح، ثم )٥(إيلياء ففتحها، ورجع ومكث يسيراً حتى طلب أهُل إيلياء

ولم تـزل أنطاكية في أيدي . انتقل إليها قوم من أهل حمص وبعلبك مرابطة
                                            

  .حائط قصير أقل من السور: الفصيل )١(
  .مكيال قديم يعادل نحو أربعة وستين كيلو غراماً: الجريب )٢(
  .غزا بالد الروم. صحابي من القادة الفاتحين) م٦٤١- هـ٢٠ت (عياض بن غنم  )٣(
قائد عربي من كبار الفاتحين، ولي أذربيجان ) م٦٦٢-  هـ٤٢ت : (حبيب بن مسلمة )٤(

  .لعثمان، وأرمينيا لمعاوية
  .القدس: إيلياء )٥(



 

 -٤٨-

هـ بعد أن ٣٥٣ وثغراً من ثغورهم إلى َأن ملكها الروم في سنة المسلمين،
  ). عن ياقوت(المصيصة، وطَرسوس، وَأذَنَة : ملكوا من الثغور

 ِبشٍْر العجلي المغيثَ بن هوفي أنطاكية التقى الشاعر الفتى ممدوح
  : فمدحه بالقصيدة التالية

  دمع جرى فقضى في الربِع ما وجبا      
  

  )١(ِهلــِه وشَــفى أنَّــى وال كَربــاَأل  

  عجنا فأذهب ما أبقى الفـراقُ لنـا       
  

  من العقوِل ومـا رد الـذي ذهبـا          
ــراً    ــا مط ــراٍت ظنَّه بع ــقيتُه   س

  
  سوائالً من جفـوٍن ظنَّهـا سـحبا         

ــكنت    ــٍة س ــؤاد بَأعرابي ــام الف   ه
  

  بيتاً من القلب لم تَمـدد لـه طُنُبـا           
  تـشبيهه غُـصناً   مظلومةُ القَد في      

  
  )٢(مظلومةُ الريق في تشبيهه ضربا      

  بيضاء تُطِمع فيمـا تحـت حلَّتهـا       
  

ــا    ــاً إذا طُلب ــك مطلوب ــز ذل   وع
  مرت ِبنا بين ِتربيهـا فقلـتُ لهـا          

  
  من أين جانَس هذا الشادن العربـا        

  فاستضحكت ثم قالت كالمغيث يـرى    
  

  )٣(نتـسبا ليثَ الشرى وهو من عجـٍل إذا ا         

نم مى وَأسمحسمن ي جاءت بأشجع  
  

  أعطى وأبلغَ من َأملى ومـن كتبـا         
  لو حلَّ خاطره فـي مقْعـٍد لَمـشى          

  
  أو جاهٍل لصحا َأو أخـرٍس خطبـا         

   ــه ــك هيبتُ ــت عيني ــدا حجب   إذا ب
  

  وليس يحجبـه ِسـتْر ِإذا احتجبـا         
  بياض وجٍه يريك الـشمس حالكـةً        

  
  )٤(ٍظ يريـك الـدر مخْـشَلَبا      ودر لف   

       تُـهالـسيفَ ِهب وسيفُ عزٍم تَـرد  
  

   )٥(رطْب الِغرار من التْأمور مخْتَِضبا      
                                            

إنه بكى في أطالل األحبة بدمع قضى : يقول. من أفعال المقاربة، أي كاد: كرب. كيف: أنى )١(
  .ما وجب لهم، ثم رجع عن ذلك ليقول إن بكاءه لم يشِف الوجد وال قارب أن يقضي

  .العسل األبيض: لضربا )٢(
أي ال تعجب من ذلك فإني كالمغيث تراه من األسود وهو مع ذلك من عجل وكذلك أنا  )٣(

  .تراني من الظباء وأنا عربية
  .الخَضض: كلمة نبطية تعني الخرز األبيض الذي يشبه الدر، والعرب تسميه: مخْشَلَب )٤(
)٥( تُهوالتأمو: مضاؤه، والِغرار: ِهب ،ر السيف . دم القلب: رالحدأي إن مضاء عزمه يصي

  .رطب الحد من دم األعداء
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  :إلى أن يقول
ــائله   ــفَّ س ــِه كَ ــرد بفي   وال ي

  
  )١(عن نَفِْسِه ويرد الجحفـَل اللَِّجبـا      

ــي ا ــا لق ــاِحوكلَّم ــدينار ص   هبل
  

  )٢( يصطحبا في ملْكه افترقا من قبلِ      

  ماٌل كـأن غـراب البـين يرقُبـه        
  

  )٣(فكلَّمـا قيــل هـذا مجتــٍد نَعبــا    

  مكـارم لــك فُــتَّ العــالمين بهــا 
  

  من يـستطيع ألمـٍر فائـٍت طلبـا          
ــت    ــة اختلف ــتَ بأنطاكَّي ــاَّ أقم لم  

  
  ِإلي بـالخَبِر الركْبـان فـي حلبـا          

  فسرتُ نحوك ال ُألوي علـى أحـدٍ         
  

ــثُّ ر   ــا أح ــر واَألدب ــي الفق   احلت
  أذاقني زمني بلـوى شَـِرقْتُ بهـا         

  
  لو ذاقها لبكى ما عـاش وانتحبـا         

  وإن عمرتُ جعلتُ الحـرب والـدةً        
  

  )٤(والسمهري أخاً والمـشرفي أبـا       

  بكّل أشعثَ يلقى المـوتَ مبتـسماً      
  

  حتى كـأن لـه فـي قتلـه َأربـا            
  قُح يكـاد صـهيُل الخيـل يقذفُـه          

  
  عن سرجه مرحاً بالغزو أو طَربـا        

  فالموتُ أعذر لي والصبر أجمُل بي        
    

  والبر أوسع والـدنيا لمـن غلبـا           
إن هذه القصيدة تمثّل غضبةً عنيفة تُنبئ بما تنطوي عليه نفس الشاعر الفتى     

حه بقصيدٍة ثانية ال ثم مد. من جنوٍح إلى الثورة التي يضِمرها، ويِعد العدة للقيام بها
  : ال سيما ذوي السلطان منهم يقولتَِقلُّ غضباً واحتجاجاً على أهل زمانه
 ـــداممـــا تُـــسلّيه الم فــؤاد  

  
          اللِّئـام ـبمثـُل مـا تَه ٥(وعمر(  

  ــغار ــاس ص ــه ن ناس ــر   وده
  

   ــخام ــثٌ ض ــم جثَ ــت له   وإن كان
  ومــا أنــا مــنهم بــالعيش فــيهم  

  
  )٦(رغــامولكـن معـِدن الـذهِب ال     

                                            
  .المختلط األصوات: الجيش العظيم، واللجب: الجحفل )١(
  .أي إذا التقى الديناران لديه تفرقا قبل اصطحابها )٢(
هذا المال كأن غراب البين يرقبه : يقول. صياحه: السائل، ونعيب الغراب: المجتدي )٣(

  .اء مجتٍد صاح فيه؛ فتفرق شملهفكلما ج
  .السيف: الرمح، والمشرفي: السمهري. عشت: عمرت )٤(
  .ومدته قليلة كهبة اللئام يسيرة. أي قصير: وعمر مثل ما تهب اللئام. الخمر: المدام )٥(
  .التراب: الرغام )٦(
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   ــوك ــم مل ــر أنه ــب غي   َأران
  

    نيـــام ممفتَّحـــةٌ عيـــونُه  
ــا      ــُل فيه ــر القت حــساٍم ي   بأج

  
  ١(ومـــا أقرانُهـــا إالّ الطعـــام(  

 ــين ــا طع ــر له ــا يِخ ــٍل م   وخي
  

    ــام ــها ثُم ــا فوارس ــأن قن   )٢(ك

  خليلُك َأنـت ال مـن قُلْـتَ ِخلّـي         
  

  ــالم   وإن كثُـــر التجمـــُل والكـ
  يـز الحفــاظُ بغيـر عقــلٍ  ولـو حِ   

  
        ـسامِقلِه الحـينْـقَ ص٣(تجنَّب ع(  

ــه  ــذب إلي ــشيء منج ــبه ال   وِش
  

  نا بـــدنيانا الطَّغَـــام٤(وَأشـــبه(  

  : ثم يقول
ــالغواني ــواني ف ــر الغ ــن خَب   وم

  
   ــالم ــِه ظ ــي بواطِن ــياء ف   )٥(ض

ـ     والـشَّي كْرالـس إذا كان الـشباب  
  

  )٦(مـام ب هما فالحيـاةُ هـي الحِ   ـ  

  ومــا كــلٌّ بمعــذوٍر ببُِخْــلٍ   
  

     ــالمخْــٍل يوال كــلٌّ علــى ب  
ــي    ــي وِمثل ــَل جيران ــم أر مث   ول

  
    ــام ــثِْلِهم مقَ ــد ِم ــي عن   )٧(لمثل

  بأرٍض ما اشـتهيتَ رأيـتَ فيهـا       
     

   ــرام ــا إالَّ الكـ ــيس يفوتُهـ   فلـ
                                                 

يحفلون جمع قرن وهو الكفء أي إنهم ال : واألقران. يشتد: يحر. مع أجسام: بأجسام )١(
  .إالّ بالطعام، ومن ثم يموتون بالتخمة

)٢( أي إن طعنهم ال يؤثر في المطعون . نبت ضعيف: الرماح، والثمام: والقنا. سقط: خر
  .لضعفهم، فكأنهم يطعنون بالثمام

الذي يعمل : والصيقل. المحافظة على الحقوق: والحفاظ. مجهول حاز أي ملك: حيز )٣(
لو كان في اإلمكان أن يحافظ على الوفاء : والمراد. قاطعالسيف ال: والحسام. السيوف

ورعي الذمام ما ال عقل له لكان السيف إذا ضرب به عنق الصيقل الذي صقله ال 
   . يعني أنه ال عقول لهم، ولذلك ليس لهم حفاظ. يقطعه

   . رذال الناس وغوغاؤهم: الطغام )٤(
  .هر ظالم في الباطنالحسان أي إن الغواني ضياء في الظا: الغواني )٥(
أي إذا كان اإلنسان في شبيبته غائصاً في سكر من اللهو والصبا، وعند مشيبه غائصاً  )٦(

  .  في بحر من الهم حتى ال يعي في عمره شيئاً فحياته أشبه بالممات
  .يشكو جيرانه، ويلوم نفسه على اإلقامة بينهم )٧(
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  :ثم ينتقل إلى المدح فيقول
ــقاني ــٍة س ــن منجب ــقى اُهللا اب   س

  
  ِبــدر  مــا لراضــعه فطــام   

ــا    ــده العطاي ــدى فوائ ــن إح   وم
  

   ــدوام ــاه ال ــدى عطاي ــن إح   وم
  تلَذُّ لـه المـروءةُ وهـي تـؤذي          

  
          لـذُّ لـه الغَـرام١(ومن يعـشق ي(  

ــى   ــيٍس لليل ــوى ق ــا ه   تعلَّقه
  

   ــقَام ــه س ــيس ب ــلَها فل ٢(وواص(  

ــاً  ــذوب ظَرف ــةً وي ــروع ركان ي  
  

   ــالم ــيخٌ َأم غ ــدري َأش ــا ن   )٣(فم

 ــز ــرفٌ وع ــه ش ــبض نَوال   وق
  

        نَوال بعـِض القـوم ذام ٤(وقبض(  

ويعزى إلى هذه الفترة قصيدتُه الدالية التي ينادي فيها بوجوب التمرد 
  : يقول. على الواقع الميؤوس من إصالحه

ــهيدِ  ــتُ ش ــا قُِتل ــٍل كم ــم قتي   ك
  

ــدوِد   ــى وورِد الخ ــاِض الطُّل   )٥(ببي

  وعيـــوِن المهـــا وال كعيـــوٍن
  

ــودِ    ــالمتيم المعمـ ــت بـ   فتكـ
  در در الــصبا َأَأيــام تجريـــ     

     
  )٦(ِر ذيولي بداِر َأثْلَـةَ عــودي      ـ  

  : إلى أن يقول
ــةَ إالَّ  ــأرِض نَحلْ ــامي ب ــا مق   م

  
  )٧(كمقــام المــسيح بــين اليهــوِد  

ـ  ــ ــداركها اللّ ــٍة ت ــي ُأم ــا ف   أن
  

  ـه غريـب كـصالٍح فـي ثمـودِ          
                                              

كاليف، وهي مع هذا تلذ له كالعشق لذيذ المروءة تؤذي صاحبها بما فيها من الت: يقول )١(
  .مع ما فيه من النصب والعذاب

  .فلم يورثه حبها سقماً كما أورث عشق قيس لليلى. أي تعلّق المروءة، أي هويها: تعلقها) ٢(
إن : يقول. خفة الروح: والظرف. الرزانة والوقار: الركانة. يفزع ويخيف: يروع )٣(

  .ظرف الفتيانالممدوح جمع بين وقار الشيوخ و
  .العيب والمذمة: العطاء، والذام: النوال )٤(
  .جعل المتنبي من قتله الحب شهيداً. األعناق: الطال )٥(
    .يتمنَّي الشاعر أن تعود هذه األيام له. موضع بظهر الكوفة: دار أثْلَة. كثر خيره: دردره )٦(
ي هذا البيت ما يشير إلى أن وف) ياقوت(نحله قرية بينها وبين بعلبك ثالثة أميال  )٧(

  .ل في أرجاء الشام عازماً على الثورةالمتنبي قالها وهو يتنقَّ
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ـ    أين فضلي إذا       قنعتُ مـن الدهـ
  

ــدِ     ــل التنكي ــيٍش معج ــِر بع   ـ
        ضاق صدري وطال في طلب الـرز  

  
ــودي    ــه قُع ــّل عن ــامي وق   ِق قي

ــي     ــبالد ونجم ــع ال ــداً أقط   أب
  

  في نحوٍس وهمتـي فـي سـعودِ         
         ـتْ وأنـتَ كـريمِعشْ عزيزاً أوم  

  
  بين طَعـِن القنـا وخَفْـِق البنـود          

  ال كمــا قــد حييــتَ غيــر حميــٍد  
  

ــدِ   وإذا   ــر فقي ــتَّ غي ــتَّ م م   
  فاطلب العز فـي لَظـى ودِع الـذلَّ        

  
ــوِد   ــاِن الخل ــي جن   ولــو كــان ف

  ال بقومي شَرفتُ بل شَـرفوا بـي         
  

ــدودي     ــرتُ ال بج ــسي فَخَ   وبنف
أنـا ِتــرب النــدى ورب القــوافي     

    
ــسوِد     ــيظُ الح ــدا وغ ــمام الع وِس

مدح علي الحمداني الذي عرف وفي تلك الفترة نظم الشاعر قصيدةً في    
فيما بعد بسيف الدولة حينما أوقع بعمرو بن حابس وبني ضبة الضاربين في 
منطقة رأس عين سنة إحدى وعشرين وثالث مئة، وكان سيف الدولة حينئٍذ 

  : فتى، ولكن المتنبي لم ينْشده تلك القصيدة َألسباب مجهولة فهو يقول فيها
   اآلراِمِذكَــر الــصبا ومراتــعِ  

  
  )١(جلبت ِحمامي قبل وقْت حمـامي       

  ِدمن تكاثرِت الهمـوم علـي فـي         
  

  )٢(عرصــاتها كتكــاثُِر اللُّــوامِ    

  فكـأن كــلَّ سـحابٍة وكَفــت بهــا    
  

  )٣(تبكي بعينَي عـروةَ بـِن ِحـزامِ         

ــا    ــقَ كَعاَبه ــتُ ري ــا أفني   ولَطالم
  

  )٤(فيهـا وأفنـت بالعتـاب كالمـي      

   بـالفراق مجانـةً    قد كنـتَ تهـزأُ      
  

ــرامِ    ٍة وعــر ــي ِش ــر ذَيلَ   )٥(وتج

                                              
  .الموت: الحمامو. المرعى. جمع مرتع: مراتع. جمع ذكرى: ذكر )١(
  .ساحات الدور: العرصات. ما تلبد من أثار الديار بعد رحيل القوم: جمع دمنة: الدمن )٢(
  .م هو صاحب عفراء، وهو أحد عشاق العرب المشهورينعروة بن حزا. قطرت: وكفت) ٣(
، وأطالت الدمنطالما رشفت ريق كعاب تلك : يقول. التي نهد ثدياهاالجارية : الكعاب )٤(

  .   عتابي حتى أفحمتني عن الكالم
  .الشراسة: ماالحدة والنشاط، والعر: والشرة. الخالعة: المجانة )٥(
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  : إلى أن يقول
        أنتَ الغريبـةُ فـي زمـاٍن أهلُـه  

  
ــاِم   ــِر تَم ــارمهم لغي ــدتْ مك   )١(وِل

  أكثرتَ من بذل النوال ولـم تــزل      
  

  علَمــاً علــى  اإلفــضال واإلنعــاِم  
         ـنـرتَ عغَّرتَ كلَّ كبيـرٍة وكبص  

  
ــ   ــددتَ ِس ــه وع ــالِملكأن   )٢(ن غُ

  ورفلتَ فـي حلـِل الثنـاِء وإنمـا          
  

ــداِم   ــةُ اإلع ــاِء نهاي ــدم الثن ٣(ع(  

  عيب عليك تُرى بسيٍف في الـوغى       
  

  )٤(ما يصنُع الصمصام بالصمـصامِ      

           إن كان ِمثلُك كـان أو هـو كـائن  
    

ــالِم   ــن اإلس ــٍذ م ــتُ حينئ    )٥(فبرئ
ئاً لذلك امتألت نفسه حقداً ولكن الشاعر لم يبلغ من ممدوحه شي   

وضغينةً، فممدوحه حدثٌ في مثل سنه، ولكنه يقود الجند ويغير على البادية 
والحاضرة في حين يجد نفسه في حاٍل من الخمول والضعة، يمدح من يزدري 
وهو األجدر بالرفعة وعلو الشأن، فتند عنه صرخات تُنبئ بما يعتمل في نفسه 

  : يقول. ثاره فيما بعدمن هياج سوف تظهر آ
ــصِل ــذلكم الن ــامي مال ــي قي حبم  

  
  )٦(بريئاً من الجرحى سليماً من القتلِ    

  أرى من ِفرنْدي قطعةً فـي فرنـده         
  

  )٧(وجودةُ ضرب الهام في جـودِة الـصقلِ         

                                              
لممدوح غريبة هذا الزمان ألن أهله كلهم ناقصو اسم لما يستغرب، فا: الغريبة )١(

  .  المكارم، وأنت تام الكرم بينهم
  .إن كل فعلة كبيرة صغرت بجانب أفعالك العظام، وأنت مع ذلك شاب لم تبلغ مبلغ الرجال )٢(
  .الفقر: اإلعدام )٣(
  .فأنت سيف في حِدتك ومضائك؛ فال حاجة بك إلى السي: والمراد. السيف: الصمصام) ٤(
  .أي لم يكن أحد مثلك وال يكون )٥(
أي أيها المحبون قيامي إلى الحرب لم ال تعينونني بالسيف إن . منادى: محبي قيامي )٦(

  .أحببتم قيامي
والمراد أن قوة الشاعر . الرؤوس: والهام. ما يستدل به على جودة الحديد: الفرند )٧(

  .ونشاطه قطعة من فرند هذا السيف
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  وخُضرةَ ثوِب العيش في الخضرِة التي     
  

  )١(َأرتْك احمرار الموِت في مـدرِج النمـلِ         

ـ       ك تـشبيهي بمـا وكأنـه      َأِمط عن
  

  )٢(فما أحد فـوقي وال أحـد ِمثْلـي        

  وذَرنــي وإيــاه وِطرفــي وذابلــي  
  

  )٣(لـي عِف وانظرن الورى يلقى واحداً نكن  

  زِمعأمراً ما، ينوي ففي هذه األبيات القليلة ما يشير إلى أن قائلها ي 
  .القيام به

  : عود إىل الالذقية
وةَ، وفي ذلك الحين ُأثير ما ُأ عائه النبثير حول الشاعر الشاب من اد

قدم أبو الطيب المتنبي الالذقيةَ : قال أبو عبد اهللا معاذُ بن إسماعيل الالذقي
إلى  )٥(، وله وفْرةٌ)٤(في سنة نيف وعشرين وثالث مئة وهو كما عذَّر

فلما . شحمتي ُأذنيه؛ فأكرمتُه وعظّمتُه لما رأيته من فصاحته وحسِن سمته
تمكَّن اُألنس بيني وبينه، وخلوتُ معه في المنـزل اغتناماً لمشاهدته، 

! واهللا إنك لشاب خطير تصلح لمنادمة ملٍك كبير: واقتباساً من أدبه، قُلْتُ
فظننتُ أنه يهزل، ثم تذكرت ! ويحك أتدري ما تقول؟ أنا نبي مرسل: فقال

أنا : ما تقول؟ فقال: تُ لهأني لم أسمع منه كلمة هزل قَطّ منذ عرفته؛ فقل
إلى هذه األمة الضالّة : مرسل إلى من؟ فقال: فقلتُ له. نبي مرسٌل

: قلت. أمُأل الدنيا عدالً كما مِلئت جوراً: تفعل ماذا؟ قال: قلت. المِضلَّة
بإدرار األرزاق، والثواب العاجل لمن أطاع وأتى، وضرب : بماذا؟ قال

                                            
  .العيش وهناءه في السيف، أي في استعماله والضرب بهيقول إن طيب  )١(
ال تشبهني بأحد ألنه ليس فوقي أحد، وال مثلي : الرفع والتنحية، والمراد: اإلماطة )٢(

  .أحد
الرمح، أي دعني وهذا السيف : والذابل. الفرس الكريم: والطرف. تعني السيف: إياه )٣(

  . األعداءوفرسي ورمحي، وانظر ما أفعله بعد ذلك من قتل
  .  كذا وردت واحسبها ما عذَّر، أي أن لم ينبت عذاره أي جانب لحيته )٤(
  .ما اجتمع من شعر الرأس: الوفرة )٥(
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] منه عليك[إن هذا أمر عظيم أخاف : لهفقلت . الرقاب لمن عصى وأبى
  : وعذلتُه على ذلك؛ فقال بديهةً

ــي   ــاذُ إن ــِه مع ــِد اإلل ــا عب   أب
  

  خَِفي عنـك فـي الهيجـا مقـامي          
  ذكــرتَ جــسيم مــا طلبــي وَأنَّــا  

  
ــسامِ    ــالمهِج الج ــه ب ــاطر في   نُخ

ــه     ــاتُ من ــذُ النكَب ــي تأخ   َأمثل
  

ــامِ    ــاِة الِحم ــن مالق ــزع م   ويج
  زمـان ِإلـي شخـصاً     ولو بـرز ال     

  
ــسامي   ــه ح   لخــضب شــعر مفْرِق

ــالي     ــشيتها اللي ــتْ م ــا بلغ   وم
  

  وال ســارت وفــي يــدها زمــامي  
إذا امـتألت عيــون الخيــِل منّــي     

  
ــامِ     ــيقُِّظ والمن ــي الت ــٌل  ف   فوي

. نعم: َأفَيوحى إليك؟ قال! ذكرتَ أنك مرسٌل إلى هذه األمة: فقلت  
 مما ُأوحي إليك؛ فأتاني بكالٍم ما مر بسمعي أحسن فاتُْل علي شيئاً: قلت
. مئة ِعبرة وأربع عشرة ِعبرة: وكم ُأوِحي إليك من هذا؟ فقال: فقلت. منه
في كم : وكم الِعبرة؟ فأتى بمقدار أكبر اآلي من كتاب اهللا تعالى؟ قلتُ: قلت

ِعبرات َأن لك َأسمع في هذه ال: قلتُ. جملة واحدة: مدة ُأوِحي إليك؟ قال
َأحِبس المدرار لقطع أرزاق العصاة : طاعةً في السماء، فما هي؟ قال

أما هي ! إي والذي فَطَرها: َأتحبس في السماء مطَرها؟ قال: قلت. والفُجار
فإن حبستُ المطر عن مكان تنظر إليه وال : قال! بلى واهللا: معجزة؟ قلت

هللا:  من ربي؟ قلت ما ُأوتيتُتشك فيه هل تؤمن بي وتصدقني على . إي وا
سأفعل وال تسألني عن شيء بعدها حتى آتيك بهذه المعجزة، وال : قال

تُِظهر شيئاً من هذا اَألمر حتى يظهر، وانتظر ما وعدتَه من غير أن 
َأتحب َأن تنظر المعجزة التي جرى ذكرها؟ : ثم قال لي بعد أيام. تسأله
إذا أرسلتُ إليك هذا العبد فاركب معه، وال : فقال لي. إي واهللا: قلت

نعم فلما كان بعد أيام تغيمت السماء : قلتُ. تتأخَّر، وال تُخِْرج معك أحداً
اركب : يقول لك موالي: في يوٍم من أيام الشتاء، وإذا عبده قد أقبل، فقال

إلى : أين ركب موالك؟ قال: للموعد؛ فبادرتُ إلى الركوب معه، وقلت
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بادر بنا حتى نستتر من هذا المطر مع : واشتد وقع المطر؛ فقال. ءالصحرا
وكيف عمل؟ : قلت! موالي، فإنه ينتظرنا بأعلى تّل ال يصيبه فيه المطر

أقبل إلى السماء َأول ما بدا السحاب األسود، وهو يتكلَّم بما ال أفهم، : قال
 بعيد ا هو على تّلوإذ. ثم َأخذ السوطَ، فأدار به في موضٍع ستنظر إليه

عن البلد نصف فرسخ، فأتيتُه فإذا هو على التّل ولم يصبه من ذلك المطر 
شيء، وقد خُضتُ في الماء إلى ركْبة الفرس، والمطر في َأشد ما يكون، 
! ونظرتُ إلى نحو مئتي ذراع في مثلها من ذلك التّل ما فيه قطرةُ مطر

هللا: فقلت. فسلَّمتُ عليه؛ فرد علي السالم ! ابسط يديك أشهد أنك رسول ا
  : فبسط يديه فبايعته بيعةَ اإلقرار بنبوته، ثم قال

ــّل ــيَأي محــ    أرتقــ
  

ــيٍم أتَّقــــي      أي عظــ
ـ             وكلُّ مـا قـد خلـق اللـ

  
ــقِ     ــم يخلَ ــا ل ــه وم   ـ

ــي     ــي ِهمتـ ــر فـ محتقَـ
  

  كــشعرٍة فــي مفِْرقــي    
  

البيعةَ عمت كلَّ مدينٍة في الشام، وأخذتُ بيعتَه ألهلي، ثم صح بعد ذلك أن 
المطر يصرفه بها  )١(وذلك بأصغر حيلة تعلَّمها من بعض العرب، وهي صدحةُ

  . عن أي مكاٍن أحب بعد أن يحوي بعصاً، وينفث في الصدحة التي لهم
وقد رأيتُ كثيراً منهم بالسكون وحضرموت : قال أبو عبد اهللا

حتى ِإن أحدهم يصدح عن ! هذا، وال يتعاظمونهوالسكاسك من اليمن يفعلون 
وهو ضرب من . غنمه وإبله وعن القرية؛ فال يصيبها شيء من المطر

أما سمعتَ . نعم: وسألتُ المتنبي بعد ذلك؛ هل دخَلْتَ السكون؟ قال. السحر
  : قولي من قصيدتي التي أولها

  مِلثَّ القطِر َأِعطشْها ربوعـا    
  

    النقيعــاوإالّ فاسـقها الـس م  
  َأمنِْسي السكون وحـضرموتاً     

  
  ووالـدتي وِكنْــدةَ والــسبيعا   

                                              
  .رقية أو خرزة يتّخذها السحرة والمشعوذون لعمل السحر: الصدحة )١(
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  " من ثم استفاد ما جوزه على طغام أهل الشام: فقلت
والنجم السيار، «: ومن كالمه الذي كان يزعم أنه قرآن ُأنـزل عليه

لى سنَِنك، امِض ع. والفلِك الدوار، واللَّيِل والنهار، إن الكافر لفي أخطار
ز بك من المرسلين، فإن اهللا قامع من كان قبلَك واقفُ أثرَألحد في غَي نم 

  . »الدين، وضلَّ عن السبيل
ومما كان يمخِْرق به على أهل البادية أنه كان مشَّاء قوياً على السير، 

اّل العرب يسير سيراً ال غايةَ بعده، وكان عارفاً بالفَلَوات ومواقع المياه، ومح
وكان يسير من ِحلّة إلى ِحلّة بالبادية وبينهما مسيرة أربعة أيام، فيأتي ماء . بها

فيغسل وجهه ويديه ورجليه، ثم يأتي أهَل هذه الِحلَّة فيخبرهم عما حدث في 
وسئل في تلك األيام عن ! تلك الحلّة التي فارقها، ويوهم َأن األرض تُطوى له

أنا ال نَبي بعدي؛ وأنا : َأخبر بنبوتي حيث قال:  وسلم فقالالنبي صلى اهللا عليه
  .  )١(ال: اسمي في السماء

إن رواية أبي عبد اهللا اآلنفة الذكر تنقض نفسها، إذْ أخذ الرجل 
البيعةَ لنفسه وألهله، ثم كشف زيف ما فعله المتنبي في نهاية الحكاية، لذلك 

تنبي من ادعاء النبوة، وإحداث أنكر فريقٌ من المحققين ما روي عن الم
فتمرد المتنبي . المعجزات، وعدوه ضرباً من السخف الذي ال يقبله عقل

وكان كُلَّما سئل فيما بعد عن سبب . يغلب عليه طابع السياسة ال الدين
أنا لستُ أرضى أن أدعى :  أجاب- أي النبي الكاذب - تلقيبه بالمتنبي 

  يريد الغَض مني، ولستُ أقدر على االمتناعبهذا، وإنما يدعوني به من
هو من النبوة أي : إن أبا الطيب سئل عن حقيقة هذا اللقب فقال: كما قيل«

أنا أول من :  معلّالً لقبه-  في رواية أخرى -وقال . المرتفع من األرض
   .)٢(»تنبأ بالشعر

                                            
  . وما بعدها٥٢ ص -عن الصبح المنبي  )١(
  .١٢٠ -١١٩  ص- بالشير -  »أبو الطيب المتنبي«انظر  )٢(
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  : مترده وخروجه إىل بادية السماوة
ر الفتى كان مفتوناً بجرأة كبار زعماء ويغلب الظن على أن الشاع

القرامطة، ولو لم يكن منتسباً إليهم، وذلك لتحقيق ما كان يصبو إليه من 
التمرد على حكام وسالطين زمانه، فاتّخذ من مدينة الالذقية منطلقاً لدعوته 
حيث وجد فيها من يناصره َألن تلك المدينة كانت تعاني الهيجان واالضطراب 

. والسياسي وهو ما يوفر له جواً مناسباً لحشد األتباع والمناصرينالديني 
ولكن حاكم الالذقية حينئٍذ لم يكن ليسمح بحدوث أي تمرد ديني أو سياسي 
وهو ما حفز المتنبي  على الخروج إلى بادية السماوة التي عرفها في طفولته، 

معه بهم صلة النسب وتلقَّى فيها دروسه األولى، فنـزل في بني كلب الذين تج
لذلك كانت قصائده في تلك الفترة أشْبه بخُطٍب . فلقيت دعوتُه ترحيباً كبيراً

ناريٍة تُلِهب الحماسةَ في نفوس اَألتباع والمريدين، مثلما تُعبر عن حقد الشاعر 
  : يقول في إحدى قصائده. على أولئك الحكام المتربعين على الكراسي

  غيـر محتـشمِ   ضيفٌ َألم برأسـي     
  

  )١(والسيفُ أحسن فعالً منه بـالِّلمم       

  ابعد بِعدتَ بياضـاً ال بيـاض لـه          
  

  لََأنت َأسود في عيني مـن الظُّلَـمِ          
ــاتلتي    ــشَّيِبِبحــب ق ــِذيتيوال    تَغْ

  
  )٢(هواي طفالً وشيـبي بالغَ الحلُـمِ      

ــائله     ــٍم ال ُأس ــر برس ــا أم   فم
  

ـ         يوال بـذاِت خِمـاٍر ال تُريـقُ دم
  :   إلى أن يقول  

  ليس التعلّـُل باآلمـاِل مـن َأربـي     
  

  وال القناعةُ بـاإلقالل مـن ِشـيمي         
ــاِت الــدهر تتركنــي     وال أظــن بن

  
  )٣(حتى تسد عليها طُرقَهـا ِهممـي        

  لُِم الليالي التي َأخَنَتْ علـى ِجـدتي       
  

  )٤(برقة الحاِل واعـذرني وال تَلُـمِ        

                                              
  .الشعر الذي جاوز شحمة األذن وألم بالمنكبين: جمع ِلمة: واللّمم. الشيب: أراد بالضيف )١(
  .أي هويت وأنا طفل، وشبت حين احتلمت لشدة ما قاسيتُ من الهوى فصارا غذائي )٢(
  .مصائبه: بنات الدهر )٣(
  .ر الذي أفقرنيأي لُِم الده. كناية عن الفقر: ورقة الحال. الغنى: الجدة )٤(
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  طَبٍرلقد تـصبرتُ حتـى التَ مـص       
  

  )١(فاآلن ُأقِحـم حتـى التَ مقْـتَحمِ         

  أرى ُأناساً ومحصولي علـى غَـنَمٍ        
  

  )٢(وِذكْر جوٍد ومحصولي على الكَِلمِ      

ــن    ــراً م ــاٍل فقي ــِهورب م   مروِت
  

  )٣(لم يثِْر منها كما أثرى من العـدم         

  : ثم يبوح بما يعتمل في نفسه من السخط فيقول  
  ي مثَل مـضربه   سيصحب النصُل منِّ  

  
  )٤(وينجلي خبري عن ِصمِة الصممِ      

ــاهمةً   ــِل س ــوه الخي ــركن وج   َألت
  

  )٥(والحرب َأقْوم من ساٍق على قدمِ       

  والطعن يحِرقهـا والزجـر يقلقهـا       
  

  )٦(حتى كأن بها ضرباً مـن اللَّمـمِ         

  قد كلّمتها العـوالي فهـي كالحـةٌ         
  

  )٧(ى اللُّجـمِ  كََأنَّما الصاب مذرور عل     

  بكـّل منــصلٍت مـا زال منتظــري    
  

  )٨(حتى َأدلتُ له من دولـِة الخـدمِ         

  شيٍخ يرى الصلواِت الخمس نافلـةً       
  

  ويستحلُّ دم الحجـاّج فـي الحـرمِ         
  وكلما نُِطحت تحـت العجـاِج بـه         

  
  )٩(ُأسد الكتائب رامتـه ولـم يـِرمِ         

                                              
أي تكلَّفتُ الصبر حتى لم يبق اصطبار واآلن أقحم نفسي أي . بمعنى ليس: الت )١(

  .أوردها المهالك
أي أرى قوماً على صورة الناس غير أنهم عند التخصيل كالغنم ال عقل لهم، وأسمع  )٢(

  .بذكر الجود وال أرى أثراً له سوى الكالم
روءة، فلم يستكثر منها كما استكثر من المال حتى  أرى صاحب ماٍل ليس له م:يقول )٣(

  .  أثرى بعد الفقر
الشجاع، يقول سيصحب السيف مني رجالً مثل حده : نصل السيف؟ والصمة: النصل )٤(

  .في المضاء
  .كناية عن الشدة: أقوم من سائق على قدم. متغيرة لما يلحقها من شدائد الحرب: ساهمة) ٥(
  .لكالم عائد على الخيل وما تواجهه في الحربوا. الجنون: اللمم )٦(
الصاب شجر له عصارة بيضاء، إذا أصابت العين . الرماح: العوالي. جرحتها: كلمتها )٧(

  .أتلفتها
  .أعنته عليه: أدلت له كذا. الماضي في األمور: المنصلت )٨(
  .زالت عنه، ولم يزل هو عنها: رامته )٩(
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  ِردي حياض الردى يا نفس واتَّركي     
  

  اض خوِف الردى للشَّاِء والـنَّعم     حي  
  إن لم َأذَرِك على األرمـاِح سـائلةً         

  
  فال دعيتُ ابن ُأم المجـِد والكـرمِ         

  أيمِلـك الملْـك واَألسـيافُ ظامئـةٌ      
  

  والطير جائعةٌ لحـم علـى وضـمِ         
  ميعاد كّل رقيـق الـشفرتين غـداً         

  
  ومن عصى من ملوِك العرِب والعجِم  

  ابوا فما قـصدي بهـا لهـم      فإن أج   
  

  )١( وإن تولَّوا فما أرضى لها بِهـمِ        
إن أول من استجاب لدعوة المتنبي إلى الثورة رهطُ بني عدي، فالتفّ       

حوله عدد من الفتيان، ثم أخذوا يشنُّون الغارات على الحواضر يسلبون 
  : وينهبون، فمنهم من يصمد، ومنهم من يلوذ بالفرار فيقول

   تَريـا ودقـي فهاتـا المخايـلُ        قفا
  

  )٢(وال تَخْشَيا خُلْفاً لمـا أنـا قائـلُ          

ـِتهِ       رماني ِخساس الناِس ِمن صائب اس
  

  )٣(وآخر قُطْن مـن يديـه الجنـادلُ      

        ومن جاهٍل لي وهو يجهـُل جهلَـه  
  

  ويجهُل علمـي أنـه بـي جاهـلُ          
        عـِسراألرِض م ويجهُل أني مالـك  

  
      ماكين راجـلُ  وإني على ظهر الـس  

  تُحقِّر عنـدي ِهمتـي كـلَّ مطلـبٍ       
  

  ويقصر في عيني المدى المتطـاولُ       
  وما زلتُ طوداً ال تـزول منـاكبي         

  
  إلى أن بـدت للـضيم فـي زالزلُ          

  ومن يبِغ ما أبغي من المجِد والعلى        
  

  تـساو المحــايي عنـده والمقاِتــلُ    
أال ليسِت الحاجـاتُ  إال نفوسـكُم             

    
  لـيس لنــا إالّ الـسيوفَ وســائلُ  و  

                                              
لى ما أدعوهم إليه فلست أقصدهم بسيوفي، وإنما أقصد إن أطاعوني وأجابوني إ: يقول )١(

بها غير المطيع فأقتله بها، وإن أدبروا عني ومضوا في عصيانهم فال أقتصر على 
  .قتلهم وحدهم، وإنما أقتلهم وكل من رأى رأيهم

من اإلخالف : السحابة الماطرة والخلف: بمعنى هذه، المخايل: هاتا. المطر: الودق) ٢(
  .بالوعد

وآخر ال يؤثر . عابني أخساء الناس وأراذلهم من بين من يصيب استه ما يرميني به )٣(
  .في ما يرميني به كأنه يرميني بقطعة قطن
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ولكن دعوةَ المتنبي إلى التمرد والثورة لم تلقَ ارتياحاً لدى بعض 
رؤساء القبائل، فطعنوا في نسبه، وفي الغاية التي يسعى إلى تحقيقها 

  : فأجابهم بالقول
ــاحِ  ــسوِد الجحج ــين الم ــا ع   أن

  
ــاحِ    ــم بالنُّبـ ــي كالبكـ   هيجتنـ

    ــر ــان غي ــون الهج ــاٍنأيك   ِهج
  

  أم يكون الـصراح غيـر صـراحِ         
ــرتُ قلــيالً       مــوني وإن ع جهل

  
ــاحِ    ــم رؤوس الرم ــسبتني له   ن

  
  : سلَمية مقرا ومنطلقاً

ولعَل موقف هؤالء الرؤساء دفع الشاعر المتمرد إلى نقل نشاطه من 
رات على البادية إلى الحواضر القريبة منها، فاتخذ من سلَمية مقّراً لشن الغا

وسلَميةُ بليدة من ناحية البرية من أعمال حمص، وأهل الشام . حمص وسواها
سلَمية، كان صالح بن علي بن عبد اهللا بن العباس اتخذها منـزالً، : يقولون

تحتها : وبنى هو وولده فيها اَألبنية، ونـزلوها، وبها المحاريب السبعة، يقال
كانت مركزاً من مراكز الدعوة القرمطية، وفي تلك الفترة . قبور التابعين

ن، ومنها انطلق في دعوته سنة وفيها وِلد عبيد اهللا مؤسس ساللة الفاطميي
بعد أن اكتسحها القرامطة سنة ، وقد خلت من أهلها )م٩٠٤(هـ ٢٨٩
هـ، وحين دخلها المتنبي لم يكن فيها إالّ بعض األسر من العلويين ٢٩٠

ثائر من سلَمية حتى وجد نفسه في مواجهة جند وما إن خرج ال. واألعراب
محمد اإلخشيد بإمرة لؤلؤ الغوري الذي طارد جماعة المتنبي حتى منطقة 
ِقنَّسرين بين حمص وحلب، فالذوا بالفرار، ولكن الشاعر المتمرد وقع في 
قبضة ابن علي الهاشمي في قرية كوتكين القريبة من سلمية؛ فاقتيد إلى حمص 

  . هـ٣٢٢في السجن، وذلك في سنة  وُألقي به 

  :سجنه   محص
وِحمص آنئٍذ من أوسع مدن الشام، وهي مدينة حسنة في مستٍو من 
األرض وهي عامرة بالناس، وأسواقها قائمة، وخصبهم تام، ومعايشهم رقيقة، 



 

 -٦٢-

يجري على بابها ) العاصي(وفي نسائهم جمال وحسن بشرة، والنهر المقلوب 
ومنها تجلب الفواكه إلى . م عليه قرى متصلة، وبساتينبمقدار رمية سهم، وله

المدينة، وثراها طيب للزراعات، وهواؤها أعدل هواء يكون بمدن الشام، 
وهي مطلسمة ال تدخلها حية وال عقْرب، ومتى ُأدخلت على باب المدينة 

وجميع أزقَّتها مفروشة بالحجر الصلْد، وبها مسجد جامع . هلكت في الحال
 أكبر جوامع الشام، افتتحها أبو عبيدة صلحاً سنة أربع عشرة في كبير من

عن الروض (خالفة عمر بن الخطاب، وبين حمص وسلمية ستة فراسخ 
  ).  بتصرف١٩٨المعطار ص 

واتُّهم أبو الطيب بالتمرد على الخليفة والخروج عليه، كما وجهت إليه 
 قيوده نحو سنتين كابد وبقي يرسف في. تُهمة الزندقة التي عقوبتها الموت

خالل هذه المدة آالماً مبرحة وهو ما اضطره إلى استعطاف سجانيه فكتب إلى 
  :الوالي باألبيات التالية

  ــب ــر األري ــا األمي ــدي أيه   بي
  

  ال لـــشيٍء إالَّ َألنّـــي غريـــب  
  أو ُألم ــي ــا إذا ذكرتنــ    لهــ

  
    ــذوب ــيٍن ي ــدمع ع ــٍب ب   دم قل

  ــك ــَل أن رأيتُ ــن قب ــأإن َأكُ    َأخط
  

    ــوب ــديك أت ــى ي ــإني عل   تُ ف
ــه       ــديك ومن ــابني ل ــب ع عائ

  
        خُلِقت في ذوي العيـوِب العيـوب  

كان للوالي الذي حبس المتنبي ولد صغير فسمع به؛ فدخل لينظره : قيل  
اصبر كما صبر أولو العزم من : فرآه منـزعجاً من القيود مضطرباً؛ فقال له

  :  يستعطفه بها حيث قالوكتب إليه من السجن قصيدةً! الرسل
ــدوِد ــدد اُهللا ورد الخـ ــا خـ   أيـ

  
ــدوِد   ــساِن الق ــدود الح ــد ق   )١(وق

  فهــن َأســلْن دمــاً مقلتــي   
  

ــصدود   ــول ال ــي بط ــذّبن قلب   وع
  وكـم للهــوى مــن فتــى مــدنٍَف    

   
ــٍل شــهيِد     وكــم للنــوى مــن قتي

                                              
يدعو الشاعر على ورد الخدود أن يشققه اهللا . القطع طوال: الشق، والقد: التخديد )١(

  .فيزول حسنه، وأن يقطع قدود الحسان القدود
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  : ثم ينتقل إلى االستعطاف والتنصل مما اتُّهم به فيقول
   حـال بالـسيِف دون الوعيـدِ   لقـد 

  
ــودِ    ــاه دون الوع ــت عطاي   وحال

ــوسِ    ــي النح ــه ف ــأنْجم أموال   ف
  

ــسعودِ     ــي ال ــؤَّاله ف ــم س   وأنج
ــه    ــر أعدائ ــفْ غي ــم َأخَ ــو ل   ول

  
ــالخلودِ     ــشَّرتُه بـ ــه لبـ   عليـ

ــول    ــي الخي ــاً بنواص ــى حلب مر  
  

  وسمٍر يـِرقْن دمـاً فـي الـصعيدِ          
      ــن ِقمــا ي ــسافرٍة م ــيٍض م وب

  
ال فــي الرقــاِب وال فــي الغمــوِد    

  
. وبيٍض مسافرٍة ال يقمن: ولما وصل الوالي إلى البيت األخير: قيل

لقد تصبب عرقاً، وتقلّب أرقاً حتى استنبط هذا المعنى من قول أبي بكر : قال
  : النحوي المعروف ِببرمة وهو

  ــيم ــا إن تق ــسافر م ــيٍض ت   وب
  

  بــر ــاِب وال فــي القُ   ال فــي الرق
ــا     ــاهن لكنهـ ــيء رضـ   بطـ

  
ــضب    ــراع الغَ ــاء ِس ــداةَ اللِّق   غَ

  
  : إلى أن يقول

  أماِلــك رقّــي ومــن شــأنُه   
  

ــدِ    ــقُ العبي ــين وعت ــاتُ الُّلج   هب
ــا    ــاع الرج ــد انقط ــك عن   دعوتُ

  
  ِء والمـوتُ ِمنِّــي كحبـِل الوريــدِ    

ــى     ــي الِبل ــا بران ــك لم   دعوتُ
  

ــدِ    ــُل الحدي ــي ِثقْ ــن رجل وَأوه  
  ن مـشْيهما فـي النعـال      وقد كـا    

  
  فقد صـار مـشْيهما فـي القيـودِ          

  وكنـتُ مـن النـاِس فـي محفَـلٍ       
  

  فها أنـا فـي محفَـٍل مـن قُـرودِ        
ــدوِد       ــوب الح ــي وج ــل ف تُِعج

   
ــسجوِد   ــوِب ال ــَل وج ــدي قُبي وح  

  
 أي إنما تجب الحدود على البالغ، وأنا ما زلتُ صبياً لم تجب علي

وز أن يكون صغَّر أمر نفسه عند الوالي، ألن من كان صبياً ويج. الصالة بعد
  :ومنها. لم يظن به اجتماع الناس إليه للشقاق والخالف
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ــالمين  ــى الع ــدوتَ عل ــل ع   وقي
  

ــودِ     القُع ــين ــين ِوالدي وب   )١(ب

ــالمِ     ــل زور الك ــك تقب ــا ل   فم
  

ــشهودِ    ــدر ال ــشهادة ق ــدر ال   وقَ
   ــحين ــن الكاش ــسمعن م ــال ت   ف

  
ــوِدوال   ــِك اليهـ ــأن ِبمحـ    تعبـ

  وكــن فارقــاً بــين دعــوى أردتُ  
  

ــدِ     ــشأِو بعي ــتُ ِب ــوى فعل   ودع
  وفي جود كفّيـك مـا جـدتَ لـي           

  
  بنفسي ولـو كنـتُ أشـقى ثمـودِ          

  
  :وكتب إلى أبي دلَف سجان الوالي وقد بره في السجن

ــفِ  ــواِء والتَّل ــوِل الث ــِون بط   أه
  

ــِف   ــا أبــا دلَ   والــسجِن والقيــد ي
ــاٍرغ   ــر اختي ــرك ي ــتُ ِب   بــي قَِبلْ

  
  ِفيوالجوع يرضي اُألسـود بـالجِ       

  كن أيها السجن كيف شـئت فقـد          
  

ــرِف   ــس معت ــوت نف ــتُ للم   وطَّن
لو كـان سـكناي فيـك منقـصةً              

  
  )٢(لم يكن الـدر سـاكن الـصدفِ         

  
  : إطالقُ سراحه وتوجهه إىل الثغور الشامية

الق سراحه قصيدته الدالية اآلنفة الذكر، فما إن وكان السبب في إط
فاستتابه، وكتب «وصلت إلى والي المدينة إسحاق بن كيغلغ حتى رقّ لحاله 

عليه وثيقةً َأشهد عليه فيها ببطالن ما ادعاه، ورجوعه إلى اإلسالم، وأنه تائب 
يدة ، وعلى إثر ذلك امتدحه المتنبي بالقص»)٣(منه، وال يعاود مثله، وأطلقه

  : الرائية التي يقول فيها
  حاشى الرقيـب فخانتـه ضـمائره      

  
  وغيض الـدمع فانهلّـت بـوادره        

         نْهِتـكيـوم البـيِن م الحب وكاِتم  
  

        هالدمع ال تَخْفَـى سـرائر وصاحب  
                                              

اس وأنا طفل لم أستطع الجلوس وحدي بعد أني جرت وخرجت على أي ادعى علي الن )١(
  .الناس

  . وما بعدها٦٠عن الصبح المنبي ص  )٢(
  .١٤٢ حاشية بالشير ص ٤/١٠٤/عن تاريخ بغداد  )٣(
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  يا من تحكَّم فـي نفـسي فعـذَّبني        
  

  ومن فؤادي على قتلـي يـضافره         
ــةً    ــراء ثاني ــِة الغ ــودِة الدول   بع

  
         هونـام الليـَل سـاهر نْكسلوتُ ع  

  من بعد ما كان ليلي ال صـباح لـه     
  

   هــر ــشر آخ ــوِم الح ــأن َأوَل ي   ك
  غاب األمير فغاب الخير عـن بلـدٍ         

  
         هكادت ِلفَقِْد اسـمه تبكـي منـابر  

  إذا خلت منك حمص ال خَلَتْ أبـداً          
  

         هبـاكر فال سقاها مـن الوسـمي  
ــ   ــددخَلْتَهــا وشُ   عاع الــشمِس متَِّق

  
         هالخلـِق بـاهر وجهك بـين ونور  

من قال لستَ بخيِر النـاِس كلِّهـم           
  

          هعنـد النـاِس عـاِذر فجهلُه بـك  
  

 منه هذه القصيدة، وطلب منه َأن ولكن األمير أبى أن يستقبلَه َأو يسمع
  .يترك اإلقليم قانعاً بسالمته وحياته
بها من آالم جسدية ونفسية حدت من رغبة إن تجربةَ السجن وما صاح

الشاعر في الوصول إلى السلطة عن طريق القوة والعنف، وهو ما جعله أكثر 
اقتناعاً بأن قوته الحقيقية تكمن في الشعر ال في سواه، فموهبته الشعرية يمكن 

عودة أن تعينَه في الوصول إلى الثروة والجاه معاً، فوجد نفسه مضطراً إلى ال
إلى حياة التجوال المتداح رعاة األدب وحماته على الرغم من إحساسه الشديد 
بالمرارة من جراء ذلك؛ ألنه يبدو في نظر نفسه على األقل مجرد متسول 

عندئٍذ عزم على التوجه إلى الثغور الشامية، فقصد محمد بن زريق، . بالشعر
طاكية قصبة العواصم ومنها وكان على بعض العمل في طَرسوس، فمر بأن

توجه إلى اإلسكندرونة وهي مدينة إلى الشمال من أنطاكية على ساحل بحر 
الشام تبعد عنها نحو ثمانية فراسخ، ثم تليها المصيصة، وهي مدينة  مشهورة 
 ،من ثغور اإلسالم على شاطئ نهر جيحان، وبها بساتين كثيرة يسقيها جيحان

ب، وتُعمل فيها الِفراء التي تُحمل إلى اآلفاق، وربما بلغ ولها سور وخمسةُ َأبوا
ومنها إلى أذَنَة وهي بلد من الثغور الشامية قُرب . الفرو منها ثالثين ديناراً

المصيصة، بِنيتْ سنة إحدى وأربعين ومئة للهجرة بأمر صالح بن علي بن عبد 
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أبي سلَيم وهو خادم هـ على يد ١٩٠ عباس، وقيل عمرت أذنة سنة اهللا بن
وَألذنة نهر يقال له سيحان، وعليه قنطرة من حجارة . تركي للرشيد والَّه الثغور

عجيبة معقودة على طاٍق واحد، وَألذَنة ثمانية أبواب وسور وخندق، ومن أذنه 
يصعد الطريق إلى طَرسوس وبينهما ستة فراسخ، وعلى المدينة سوران، 

بواب، ويشقُّها نهر البردان، وبها قبر المأمون عبد اهللا ولها ستة أ. وخندق واسع
  : بن الرشيد جاءها غازياً، فأدركته منيته فمات؛ فقال فيه الشاعرا

  هل رأيتَ النجوم َأغْنَتْ عـن المـأ       
  

  موِن فـي ِعـز ملْكـه المأسـوسِ       
ــوِس      سطَر ــتَي صرــادروه ِبع غ

   
ــوسِ    ــاه بطُ ــادروا أب ــا غ   مثلم

  
 هـ حيث استولى ٣٥٤ هذه المدينة مع المسلمين حتى سنة ولم تـزل

وفي هذه . عليها نقفور ملك الروم، وكانت حينئٍذ بيد سيف الدولة بن حمدان
  : المدينة لقي أبو الطيب محمد بن زريق فمدحه بالقصيدة التي مطلعها

  هذي برزِت لنـا فَِهجـِت رسيـسا       
  

  )١(ثم انْثَنَيِت ومـا شَـفَيِت نَِسيـسا         

  وجعلِت حظَّي منِك حظِّي في الكرى       
  

  وتركِْتنــي للفرقــدين جليـــسا    
  

  : إلى أن يقول
ــداً  ــور محم ــقٌ للثغ ــى زري   أبق

  
ــسا    ــيس نفي ــيس للنف ــى نف   أبق

ــه   ــِت الخــزائن مالُ   إن حــّل فارق
  

  أو سار فارقت الجـسوم الروسـا         
ــاِدِه     ــسك ع ــتَ نف ــك إذا عادي مِل

    
  رهـتَ أنيـسا   ورضيتَ َأوحشَ ما ك     

  
وروي أن المتنبي لم ينل عليها إالّ عشرة دراهم، ثم شفع له شافع فنال 

  . عشرة دراهم أخرى
                                            

: والنسيس. أي مارس في القلب من الهوى. مس الحمى وَأولها: الرسيس. يا هذه: هذه )١(
 أي برزت لنا فحركت ما كان في قلبنا من هواك، ثم .بقية النفس بعد المرض والهزال

  .انصرفت عنا مودعة، وما شفيت ما أبقى عليه الهوى من نفوسنا بالوصال
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  :ولما أراد أن يرتحَل من طَرسوس استجداه باألبيات التالية
  محمد بن زريٍق مـا نـرى أحـدا        

  
  إذا فقدناك يعطـي قبـَل َأن يعـدا          

        وقد قـصدتُك والتّرحـاُل مقتَـِرب  
  

  الدار شاِسعةٌ والـزاد قـد نَِفـدا        و  
فخّل كفَّـك تهمـي واثـِن وابلَهـا             

  
ــدا    ــرقَ البل ــتُ وإالَّ َأغْ   إذا اكتفي

  :   العودة إىل منبج  
إن الخيبة التي مني بها أبو الطيب في رحلته إلى طَرسوس جعلته يعود 

ابطةُ أدراجه إلى منبج قاصداً بعض األمراء البحتريين الذين تربطُه بهم ر
االنتماء إلى عرب اليمن، فمدح أبا أحمد عبيد اهللا بن يحيى بن الوليد بقصيدة 

  :  يقول فيها
  بكيتُ يا ربع حتـى ِكـدتُ ُأبكيكـا        

  
  )١(وجدتُ بي وبدمعي في مغانيكـا       

  ِفعم صباحاً لقد هيجتَ لـي شَـجناً         
  

ــا   ــا محيوكـ ــا إنَّـ   وأردد تحيتَنَـ
        كـِم زمـاٍن ِصـرح تَِّخـذاً بأيتَ م  

  
  رئم الفال بـدالً مـن رْئـِم أهليكـا         

  أيام فيك شموس مـا انْبعـثْن لنـا          
  

  )٢(إالَّ ابتَعثْن دماً بـاللَّحظ مـسفوكا        

  والعيشُ أخضر واألطـالُل مـشرقةٌ       
  

ــا   ــِد اهللا يعلوك ــور عبي   )٣(كــأن ن

      غيتَـهيحيى كنـتَ ب نجا امرٌؤ يا بن  
  

   لـم يؤموكـا    وخاب ركب ركـابٍ     
  َأحييتَ للشعراء الـشعر فامتـدحوا       

  
  جميع مـن مـدحوه بالـذي فيكـا          

  وعلَّموا الناس منك المجد واقتدروا      
  

  على دقيق المعـاني مـن معانيكـا         
  فَكُن كما أنتَ يا من ال شَـبيه لـه           

  
  َأو كيفَ شئتَ فمـا خَلْـقٌ يـدانيكا          

  كفى بأنك من قحطان فـي شَـرفٍ         
  

ــاوإ   ــلٌّ مــن مواليك ــرتَ فك   ن فَخَ
                                              

  .جمع مغنى وهو المنـزل الذي كان به أهله: المغاني )١(
أي إني َألذكر فيك . َأسلْن: ابتعثن. ذهبن وجئن: انبعثن.  الحسان: أراد بالشموس )٢(

  .ظهرن لنا إال أبكيننا دماً مصبوباً بنظرنا إليهنحساناً ما 
  .كناية عن الخصب والرغد: خضرة العيش )٣(
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  :ثم امتدحه بقصيدة أخرى يقول فيها
        الغمامـِة َأم خمـر قُِك أم مـاءَأِري  

  
        ـرموهو في كبدي ج دروب ١(ِبفي(  

  )٢(وذَيا الذي قبلْتُه البـرقُ أم ثَغْـر           َأذا الغصن َأم ذا الدعص أم أنِت فتنةٌ

  اذليرَأتْ وجه من أهوى بليٍل عـو      
  

      نرى شمساً وما طلـع الفجـر فقلن  
  رأين التي للـسحر فـي لحظاتهـا         

  
    ـرم٣(سيوفٌ ظُباها من دمي أبداً ح(  

  تناهى سكون الحسِن في حركاتهـا     
  

      ـذرتْ عما لم يههلراٍء وج ٤(فليس(  

  إليك ابن يحيى بِن الوليد تجـاوزت      
  

      ها والدمملَح سِعي البيد ـ  بي   شِّعر ال
)٥(   نـضحتُ بــذكراكم حـرارةَ قلبهــا  

  
        ر٦(فسارت وطوُل األرِض في عينها ِشـب(  

  إلى ليِث حرٍب يلِْحم الليـثَ سـيفُه       
  

       في موجه يغرقُ البحر ٧(وبحِر ندى(  

  فتى كلَّ يوٍم تحتـوي نفـس مالـهِ        
  

      رمةُ الـسالمعالي ال الرديني ٨(رماح(  

ـ       ين الـسحاِب وبينـه    تباعد مـا ب
  

   ــر ــه غَم ــر ونائلُ ــا قط   )٩(فنائلُه

  متى ما يِشر نحو الـسماء بوجهـه    
  

      رى وينخِسفُ البدرله الشِّع ١٠(تَِخر(  

                                            
أريق ما ذقته من فمك، أم ماء سحاب، أم خمر؟ وهو بارد في فمي حار في : يقول )١(

  .كبدي؛ ألنه يذكي جمر الهوى
  .  تصغير ذا: ذياكثيب الرمل يعني ردفها : والدعص. أراد به قوامها: الغصن. هذا: ذا )٢(
   . أطراف السيوف مفردها ظُبة: الظُبى )٣(
  .أي هي بلغت الغاية في الحسن فمن رآها معذور إذا هلك )٤(
كنت أحدوها : يقول البرقوقي في شرح هذا البيت. والعيس اإلبل. الصحاري: البيد )٥(

م والدم في بشعري الذي مدحتكم به فتقوى على السير، أي إن شعري قام لها مقام اللح
تقويتها على السير، ولكنني أرجح أن الشاعر أراد أن العيس التي حملته إلى الممدوح 

  . الفيافي لتدور على كل لسانزهي أشعاره التي تقوى على اجتيا
  .أي إن ذكركم منحها القوة والنشاط فاستقربت البعيد. رشه عليه: نضح الشيء بالماء )٦(
  . الليث طعمةً لهأي يجعل: يلحم الليث سيفه )٧(
فأمواله تورثه . أي إن المعالي تغزو أموال الممدوح فتحوزها. حازه: احتوى الشيء )٨(

  .وال يمكن ألحد أن يغتصبها. العالء والمجد
  .الكثير: والغمر. المطر: والقطر. والنائل العطاء. الضمير عائد على السحاب: نائلها )٩(
: الشِّعرى العبور، والشعرى: وهما شعريان.  الحركوكب نير يطلع عند شدة: الشِّعرى) ١٠(

    .الغميصاء
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  :إلى أن يقول
  أبا أحمـٍد مـا الفخـر إالّ ألهلـه         

  
     تٍر فَخْـرحِس من بموما المرٍئ لم ي  

  هم الناس إالَّ أنهـم مـن مكـارمٍ          
  

  ي بها حضر ويحـدوبهم سـفْر      يغنِّ  
  ِبمن َأضِرب األمثاَل أم من أقيـسه        

  
  إليك    وأهُل الـدهر دونَـك     والـدهر 

     
  : ثم يمدح أخاه أبا عبادة بن يحيى البحتري بالقصيدة التالية

  ما الشوقُ مقتنعاً مني بـذا الكَمـدِ       
  

  )١(حتى أكون بـال قلـٍب وال كَبـدِ          

  تي كان الحبيـب بهـا     وال الديار ال    
  

  تشكو إلـي وال أشـكو إلـى َأحـدِ        
  وكلّما فاض دمعي غاض مصطَبري      

  
  )٢(كأن ما سال من جفْني من جلَدي        

  فأين من زفَراتي مـن كَِلفْـتُ بـه          
  

  وأين منك ابن يحيى صولَةُ األسـدِ        
  ا وزنْتُ بك الـدنيا فِملْـتَ بهـا        ملَ  

  
   كثـرةُ العـددِ    وبالورى قلَّ عنـدي     

           حما دار في خَلَِد األيـاِم لـي فَـر  
  

  أبا عبادةَ حتـى درتَ فـي خَلَـدي          
ــه   ــاالً خزائنُ ــتألت م ــك إذا ام   ملْ

  
ــدِ    ــِل اُألم للولَ ــم ثُكْ ــا طع   َأذاقه

  ماذا البهاء وال ذا النور من بـشرٍ         
  

  وال السماح الذي فيـِه سـماح يـدِ       
        أن المجد بسرٍ قد كنتُ َأحضمن م  

  
  )٣(حتى تَبحتَر فهو اليـوم مـن ُأددِ         

         مإذا أمطـرت موتـاً سـيوفُه قوم  
  

  حِسبتَها سحباً جـادت علـى بلَـدِ         
  لم ُأجِر غايةَ فكري ِمنْك في صـفةٍ         

  
  )٤(إال وجدتُ مـداها غايـةَ األبـدِ         

                                              
أي إن شوقه إلى األحبة ال يقنع بهذا الحزن الذي يستولي عليه . الحزن مع الهم: الكمد )١(

  .فيجعله ذاهب العقل
أي كلما بكيت نقص . القوة والصبر: والجلد. االصطبار: المصطبر. نقص: غاض )٢(

  .  يصبري، فكأن دموعي من صبر
  .ابن قحطان أبو اليمن: ُأدد )٣(
  ..لم أفكر في صفة من صفاتك إالّ وجدت غايتها ال تنتهي كغاية الدهر: يقول )٤(
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لُه   أرجاء الشام، والتكسب بالشعر   :  تنقُّ
 الشاعر إلى حياة التكسب بالشعر جعلته أكثر سخْطاً ال شك في أن عودةَ

على ماضيه، وأكثر برماً بحاضره البائس الذي ضاق به أشد الضيق، إذْ وجد 
نفسه مضطراً إلى تزلُّف من يحتقرهم ويزدريهم وذلك في سبيل الحصول 

دح ومن شعره في هذه الفترة القصيدةُ التي م. على ما يقيم األود ويستر الحال
  :بها أبا الفرج أحمد بن الحسين القاضي المالكي والتي يقول فيها

ــسجفُ ــع ال ــادٍة رِف ــٍة أم غ ِلجني  
  

  )١(ٍة ال ما لوحـشيٍة شَـنْفُ      حشيوِل  

ــت    ــرةٌ فتجاذب ــا نَفْ ــور عرتْه   نَفُ
  

  )٢(سوالفُها والحلْي والخَصر والـردفُ      

ــا     ــا فكأنَّم ــا ِمرطُه ــل منه وخُي  
  

  )٣(نَّى لها خُوطٌ والحظَنـا ِخـشْفُ      تَثَ  

  ضنى في الهوى كالسم في الـشهد كامنـاً          
  

  )٤(لَِذذْتُ به جهالً وفي اللَّذَّة الحتْـفُ      

  فأفنى ومـا أفنتْـه نفـسي كأنمـا          
  

  )٥(أبو الفرج القاضي له دونها كَهف     

  قليُل الكرى لو كانِت اِلبيض والقنـا        
  

  )٦(الزغْفُكآرائه ما أغنِت البيض و      

  يقوم مقام الجيِش تقطيـب وجِهـه        
  

  ويستغرق األلفاظَ من لفظه حـرفُ       
     نَّـت يمينــهح وإن فَقَـد اإلعطـاء  

  
  إليه حنـين اإللـِف فارقـه اإللْـفُ       

                                              
: الشنف. الظبية الوحشية: الوحشية. جانب الستر: والسجف. المرأة الناعمة: الغادة )١(

  .القرط، أو ما يعلق في أعلى األذن
  .  أصابتها: ق، عرتهاصفحة العن: جمع سالفة: السوالف )٢(
أي إن . ولد الظبية: الخشف. الغصن: الخوط. مثل: خيل. كساء من صوف: المرط )٣(

مرطها مثل لنا صورتها فإذا هي كغصن باٍن يتثنى.  
أي بي ضنى كامن كما يكمن السم . أي بي ضنى وهو شبه الهزال من المرض: ضنى )٤(

  .الً بذلك الضنى وحتفي في تلك اللذةوقد استلذذت الهوى جه. في الشهد إذا مزج به
  .أفنى الضنى نفسي وما أفنيته ألن الممدوح ملجأ له دون نفسي: يقول )٥(
جمع بيضة الخوذة من : السيوف، والثانية بفتح الباء: البيض األولى. النوم: الكرى )٦(

دبير أنه قليُل النوم الشتغاله بت: والمراد. الدرع اللينة: جمع زغفة: والزغف. حديد
  .  الحكم، وهو نافذ الرأي ألن رأيه أمضى من السيف
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  أديب رستْ للعلم في أرض صـدره      
  

  )١(جباٌل جباُل األرض في جنبها قُفُّ       

  جواد سمت في الخير والشر كفُّـه        
  

  )٢(سموا أود الدهر أن اسمه كَـفُّ        

       قصدتُك والراجون قـصدي إلـيهم  
  

  كثير ولكن لـيس كالـذنَِب األنـفُ         
          واحـد والتبـر ةُ البيضاءوال الفض

  
  )٣(نفوعان للُمكدي وبينهما صـرفُ      

 كما مدح المدعو علي بن منصور حاجب أحد أمراء الشام بقصيدة   
جود ما نظم، فكوفئ عليها بدينار واحد فَسميت بالقصيدة بائية تُعد من أ

  :الدينارية
  بأبي الشموس الجانحـاتُ غواربـا     

  
  )٤(الالَّبساتُ مـن الحريـِر جالببـا        

ــا     المنِْهبـــاتُ قلوبنَـــا وعقولَنـ
  

ــا    ــاِت الناهب ــاِتهن الناهب   )٥(وجن

  الناعمــاتُ القــاتالتُ المحييــا    
  

   غرائبـا  تُ المبدياتُ مـن الـداللِ       
ــاً   ــن مراقب ــديتي وِخفْ   حــاولن تف

  
  )٦(فوضعن أيـديهن فـوقَ ترائبـا        

         ـهٍد خـشيتُ ُأذيبـرعن ب نمسوب  
  

  )٧(من حر َأنْفاسـي فكنـتُ الـذائبا       

ــذا    وحب ــون ــذا المتحمل ــا حب   ي
  

  )٨(واٍد لثمتُ بـه الغزالـةَ كاعبـا         

  كيف الرجاء من الخطوِب تخلُّـصاً       
  

  أنْـشَبن فـي مخالبـا     من بعد مـا       
                                              

والمراد أن جبال األرض تصغر في . الغليظ من األرض ال يبلغ أن يكون جبالً: القف )١(
  .جنب جبال العلم التي في صدره

  .إن الدهر يتمنى أن يسمى كفا ليشارك كفه في االسم ألنه يجمع في كفه الخير والشر )٢(
  .الفضل، والمراد بين الفضة والذهب تفاوت في النفع: والصرف. الفقير: المكدي )٣(
  .ج جلباب: الجالبب. المائالت: الجانحات. كناية عن النساء: الشموس. الباء للتفدية: بأبي )٤(
   . أي اللواتي جعلن قلوبنا وعقولنا نهباً لوجناتهن يسبينها بحسنهن )٥(
حاولن أن يقلن لي نفديك بأنفسنا، فوضعن : يقول. موضع القالدة من الصدر: الترائب )٦(

  .أيديهن على صدورهن إشارة إلى ذلك خوف الرقيب
)٧( رداألسنان التي تشبه البرد في نقائها: الب.  
  .المرتحلون: المتحملون )٨(
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  َأوحدنَني ووجـدن حزنـاً واحـداً      
  

ــي صــاحبا   ــه ل   )١(متناهيــاً فجعلْنَ

  ونَصبنَني غَرض الرمـاِة تُـصيبني       
  

  ِمحن َأحد مـن الـسيوِف مـضاربا      
ــا     ــا جئتُه ــدنيا فلم ــي ال   َأظْمتن

  
  مستَسِقياً مطَـرت علـي مـصائبا        

  سـودٍ وحبيتُ من خُوِص الركاب بأَ      
  

  )٢(من دارٍش فغدوتُ أمشي راكبـاَ       

  حاٌل متى علم ابـن منـصوٍر بهـا          
  

  )٣(جاء الزمـان إلـي منهـا تائبـاَ       

ــه      ــه وبنانُ ــنان قناِت ــك ِس   مِل
  

  )٤(يتباريــان دمــاً وعرفــاً ســاكبا  

  يستـصغر الخطَـر الكبيـر ِلوفْــده     
  

  )٥(ويظن ِدجلةَ ليس تكفـي شـاربا        

دثْتَــه عــن نفــسه  كَرمــاً فلــو ح  
   

  بعظيم مـا صـنعت لظنَّـك كاذبـا          
  

ومدح عمر بن سليمان الشرابي، وكان يتولّى الِفداء بين العرب والروم 
أي تبادل اَألسرى بين الطرفين، وذلك في بلدة تُدعى الالَّمس على شط بحر 
الروم من ناحية ثغر طَرسوس، حيث يأتي الروم بسفنهم في البحر والمسلمون 

  :  البر ويقع الفداء بينهما يقول فيهافي
      أعظـم نَرى ِعظَماً بالبين والـصد  

  
  ــنْهم   ونــتَّهم الواشــين والــدمع ِم

  ومن لُبه مع غيـره كيـف حالُـه          
  

          كْـتمفِْنـه كيـف يفي ج هومن ِسر  
                                              

أي تركتني الخطوب وحيداً بعد أن فرقت . أي الخطوب، صيرنني واحداً: َأوحدنني )١(
  .  ة، وجعلت الحزن مصاحباً ليبيني وبين األحب

ضرب من السختيان وهو جلد : والدارش. بدالً من خوص الركاب: من خوص الركاب )٢(
  .  فأنا راكب ماٍش. أعطيت عوضاً من اإلبل خفا أسود: يقول. أسود

  .أي أن حالي هذه لو علم ابن منصور بها تالفاها بإحسانه، فحال دون إساءة الزمان )٣(
: والعرف. أطراف األصابع والمراد بها الكف:  نصل الرمح، والبنان:السنان )٤(

إن سنان رمحه يقطر دماً من : يقول. المنسكب: والساكب. المعروف، أو الجود
  .األعداء، وكفه تسكب جوداً على األولياء

أي يستصغر الشيء العظيم لمن : القاصد: الوفد. األمر الخطير، أي العظيم: الخطر )٥(
  .طلب رفدهيقصده، وي
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ــا ــوى ورقيبن ــا والن ــا التقين ولَم  
  

         نَّا ِظلْـتُ أبكـي وتبـِسمغَفُوالن ع  
  ر بدراً ضـاحكاً قبـل وجههـا   فلم أ   

  
    ــتكلَّم ــاً ي ــي ميت ــر قبل ــم تَ   ول

  
  :إلى أن يقول

  وُأقسم لـوال أن فـي كـّل شَـعرةٍ       
  

             له ضيغماً قلنـا لـه أنـت ضـيغم
          ظّـه وهـو زائـدمـن ح هَأنَنْقُص  

  
        محـرم شـيء خْسوالـب هخَسونَب  

  يِجلُّ عن التـشبيِه ال الكـفُّ لُجـةٌ          
  

       ِمخْذَم وال الرأي ١(وال هو ضرغام(  

  وال يبرم األمر الـذي هـو حالـلٌ          
  

       بـِرمالذي هـو م حلَُل األمر٢(وال ي(  

  َألَذُّ مـن الـصهباء بالمـاِء ذكـره        
  

  وَأحسن مـن يـسٍر تلقَّـاه مِعـدم          
  سني العطايا لـو رأى نـوم عينـه      

  
           مهـو٣(من اللـؤم آلـى أنـه ال ي(  

   بـالد الـروِم والنقـع أبلـقٌ       يشقّ  
  

        بـالنقع أدهـم ٤(بأسيافه والجـو(  

ولقي الشاعر خالل اضطرابه وتنقله في الشام عبد الرحمن بن المبارك   
  : األنطاكي، فمدحه بالقصيدة التالية

  ِصلَةُ الهجر لـي وهجـر الوصـالِ     
  

  )٥(نَكَساني في السقِْم نُكس الهـاللِ       

ـ  والـذي فغدا الجسم ناقـصاً           ينْـ
  

    لْبـالي      ـقُصفـي ب ٦(منه يزيـد(  

                                              
أي كفه أسخى من . السيف القاطع: والمخذم. األسد: معظم الماء، والضرغام: اللُّجة )١(

  .البحر، ورأيه أنفذ من السيف، وهو أشجع من األسد
  .  أي ليس لألمر الذي يبرمه ناقض، وال للذي ينقضه مبرم )٢(
إلنسان لؤماً لحلف لو كان النوم الذي ال بد منه ل: يقول. الرفيع الشريف: السني) ٣(

  .أنه ال ينام
  .األسود: األدهم. ما فيه سواد وبياض: األبلق. الغبار: النقع )٤(
إن مواصلة هجر الحبيب، وهجر وصاله إياي أسقماني بعد الصحة كما يعاد : يقول )٥(

  .الهالل إلى النقصان بعد تمامه
  .الهم والحزن: البلبال )٦(
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ـ قف على الدمنتين بالدو من          ريـ
  

  )١(كخاٍل في وجنٍة جنْـب خـالِ  ـيا     

    نجـــوم بطلـــوٍل كـــأنهن  
  

ــالي    ــأنهن لي ــراٍص ك ــي ِع   )٢(ف

  : إلى أن يقول  
  نحن ركب ِملْجـن فـي ِزي نـاسٍ        

  
  )٣(فوقَ طيٍر لها شـخوص الِجمـالِ     

  ـ بنات الجديل تمشي بنا في البي    من  
  

  )٤(مشي األيـاِم فـي اآلجـالِ       ِدـ  

        رعامداٍت للبـدِر والبحـِر والـض  
  

  )٥(غامِة ابـن المبـارِك المفـضالِ        

  من يزره يزر سليمان فـي الملْـكِ         
  

ــالِ     ــي الجم ــفاً ف ــالالً ويوس ج  
ــه    ــثُ في ــضاِحك الغي ــاً ي   وربيع

  
  )٦(اِض المعـالي  زهر الشُّكِْر من ري     

  هم عبد الـرحمن نفـع المـوالي         
  

ــواِل   ــداِء واألمـ ــوار األعـ   وبـ
ـ والطَّ أكبر العيب عنده البخـلُ       ـع  

  
ــ   ــالِ ـ ــشْبيه بالرئب ــه التَّ   ن علي

  
  : ثم يختم القصيدة بالقول

  مـالسـع ـن ناقـأنت طوراً أمر م
  

ــساِل     )٧(وطــوراً أحلــى مــن السل

  النـا   أنـت ومـا    إنما الناس حيت    
  

  ناٍس في موضـٍع منـك خـالِ     س بِ   
                                              

قف : يقول. اسم محبوبته: ريا. الصحراء: والدو. يارما اسود من آثار الد: الدمنة )١(
  .بدمنتي هذه المحبوبة اللتين لم يبق منهما سوى ما يشبه الخالين في الخد

إن الطلول الباقية من ديار األحباب تلوح في : يقول. ساحة الدار: ج عرصة: العراص )٢(
  .عراٍص خالية كما تلوح النجوم في الليالي المظلمة

أي إنهم كالجن في ألفة المجاهل والفلوات، وركابهم كالطير في . من الجن: نِملْج )٣(
  .سرعتها

  .فحل كريم من اإلبل: الجديل )٤(
  .قاصدات: عامدات )٥(
  .أي إن جوده يمطر على السائلين فتبتسم له ثغور الثناء ابتسام الزهر بعد المطر )٦(
  .الماء العذب: السلسال )٧(
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وفي أثناء تجواله في أصقاع الشام لقي عبد الواحِد بن َأبي اإلصبع 
  : الكاتب فمدحه بالقصيدة التالية

ــا   ــاب ِإن األدمع ــب اَألحب   َأركائ
  

  )١(معارسن الي ِطتَِطس الخدود كما تَ     

  قد كان يمنَعني الحياء مـن البكـا         
  

  )٢(م يمنعـه البكـا أن يمنَعـا       فاليو  

ــةً      ــٍم رنَّ ــّل عظْ ــأن لك ــى ك حت
  

ـ          )٣(ٍق مـدمعا  رفي جلده ولكـلِّ ِع

  :إلى أن يقول في ممدوحه  
  َأِلـفَ المـروءةَ مـذْ نَـشَا فكأنـه     

  
  سقي اللِّبان بهـا صـبيا مرضـعا         

ــاً    ــه تمائم ــه علي ــت مواهب   نُِظم
  

  )٤(فاعتادها فـإذا سـقَطْن تفزعـا        

ــحٍ    ــن واض ــه ع ــسماً لعفاِت   متب
  

  )٥(تغشى لوامعـه البـروقَ اللُّمعـا        

  ــتَم ــطْوةٍ شِّكَ ــن س ــه ع   فاً ِلعدات
  

  لوحك منِْكبهـا الـسماء لزعزعـا        
   ــالم ــر الع ــيقظَ األغَ ــاِزم ال   الح

  
  )٦(الِفطن اَأللد األريحـي اَألروعـا       

        الواهـب اللبـقَ الخطيـب ألكاتب  
  

  )٧(ي الِمـصقعا  ِزدس اللبيب الِهبرِ  النَّ  

  نَفـس لهــا خُلُــقُ الزمــاِن ألنــه   
  

  مفني النفوِس مفـرقٌ مـا جمعـا         
ــه    ــام ألن ــرم الغَم ــا كَ ــد له   وي

  
  يسقي الِعمـارةَ والمكـان البلقعـا        

                                              
  .  حجارة بيض صغار رخوة: اليرمع. تدق: تطس. يا ركائب: أركائب )١(
  .قد كان حيائي يمنع بكائي، واليوم غلب بكائي حيائي: يقول )٢(
  .مجرى الدمع: ده للعظم، والمدمعوالضمير في جل. من الرنين وهو صوت الباكي: الرنة )٣(
  .العينج تميمة العوذه تعلّق على الصبي للوقاية من : التمائم. العطايا: المواهب )٤(
   . يبتسم للسائلين عن ثغر واضح يذهب لمعانه بضوء البرق )٥(
. الذي يرتاح للمعروف والكرم: األريحي. الشديد الخصومة: األلد. الشريف: اَألغر )٦(

  .   األروع الذكي
: المصقع. السيد الكريم: الهبرزي. الفطن: الندس. الخفيف في األمور: اللبق )٧(

  .الخطيب البليغ
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ــاؤه  ــِر لق ــَل الفقي ــاً أم ــا مغني   ي
  

ــا   ــصالِة إذا دع ــد ال ــاؤه بع   ودع
  ر وانثنـت  َأكلت مفـاخرك المفـاخ      

  
  )١(عن شَْأوهن مِطي وصفي ظُلَّعـا       

كما مدح القاضي أبا الفضل أحمد بن عبِد اهللا بن الحسن األنطاكي   
  : بقصيدته التي يقوُل فيها

  لِك يا منازُل فـي القلـوب منـازلُ        
  

  )٢(َأقْفرِت َأنِت وهن ِمنْـِك َأواِهـلُ        

ــا     يعلَمــن ذاك ومــا علمــِت وإنَّم
  

ــُلَأوال   ــه العاِق ــى علي ــا ببك   )٣(كُم

  وأنا الذي اجتلـب المنيـةَ طَرفُـه         
  

  )٤(فَمِن المطَالَـب والقتيـُل القاتـلُ        

  : إلى أن يقول  
  للَّهـــو آونـــةٌ تمـــر كأنهـــا

  
ــلُ     ــب راِح ــا حبي ــٌل يزوده قُب  

        فمـا لذيـذٌ خـالص ح الزمـانمج  
  

ــُل   ــرور كاِم وال س ــشُوب ــا ي مم  
  الفضِل بـن عبـد اهللا رؤ      حتى أبو     

  
  يتُه المنـى وهـي المقـام الهائـلُ       

  ممطــورةٌ طُرقــي إليهــا  دونَهــا  
  

        وده في كـل فـجمن ج  ُ٥( وابـل(  

ــةٍ    ــن هيب ــسرداٍق م ــةٌ ب   محجوب
  

  )٦(تَثْني اَألزمـةَ والمطـي ذوامـلُ        

                                              
. جمع ظالع الذي يغمز من يد أو رجل: الظلّع. الغاية: الشأو. غلبت: ت هنا بمعنىأكل )١(

  .  مفاخرك مفاخر الناس، وقصر وصفي عن إدراك غايتها: غلبت: والمراد
  .والمراد أن المنازل أقفرت من أهلها، ولكن القلوب ما برحت آهلة بها. عامرة: أواهل )٢(
 والمنازل ال تعلم واألحق بالبكاء هي القلوب ألنها الضمير عائد على القلوب،: يعلمن )٣(

  .العاقلة
النظر، أي إن طرفي هو الذي جلب المنية إلي بالنظر فمن : الموت، والطرف: المنية )٤(

  .  أطالب بدمي وأنا الذي قتلت نفسي
المطر الغزير أي : الوابل. الطريق الواسع بين جبلين: الفج. أصابها المطر: ممطورة )٥(

  .حسان الممدوح يصل إليه قبل رؤيتهإن إ
يقول إن رؤيته محجوبة بما . مسرعات: ذوامل. جمع زمام ما تقاد به الدابة: األزمة )٦(

  .يغشاها من المهابة، حتى المطايا ترتد عن مسيرها إليه إشفاقاً من اإلقدام
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   ه لـه     قبـلَ  يدري بما بـكـرتُظْه   
  

  من ذهنـه ويجيـب قبـَل تُـساِئلُ          
ــلٌ كلما   ــن فواص ــضب وه ــه قُ   تُ

  
  )١(كلُّ الـضرائب تحـتهن مفاِصـلُ      

ــه المكــارم كلَّهــا   هزمــت مكارم  
  

ــُل     )٢(حتــى كــأن المكرمــاِت قناب

ــذي      ــج ال ــاء والُّل ــةُ العلم عالّم
  

  ــج ــلِّ لُ ــاحُلال ينتهــي وِلكُ   )٣( س

  : ثم يقول  
ـ ال تجسر الفـصحاء تُ       ِشد ههنـا  نْ

  
ــي الِه   ــاً ولكنِّ ــُلبيت ــر الباِس بز  

ــم   ــُل الجاهليــة كُلُّه ــال أه   مــا ن
  

  شعري وال سمعت بـِسحري باِبـلُ        
ــ   ــك م ــاقٍصذَوإذا َأتَتْ ــن ن   متي م

  
  فهي الـشهادةُ لـي بـَأنّي كاِمـلُ          

  
ومدح بقصيدٍة ثانية أبا سهيل سعيد بن عبد اهللا بن الحسن اَألنطاكي، 

  : وهو أخو القاضي المار ذكره يقول
 أجفانـا       قد علَّم منـا البـين البين   

  
  )٤(تَدمى وألَّف في ذا القلِب أحزانـا        

  َأملْتُ ساعةَ ساروا كشفَ ِمعـصِمها     
  

  ِليلْبثَ الحـي دون الـسيِر حيرانـا         
   ــاه ــدت َألت ــو ب ــاتْول   هم فحجبه

  
  )٥(صون عقولَهم من لحظها صـانا       

                                              
جمع ضريبة وهي : الضرائب. قواطع: فواصل. جمع قضيب وهو السيف: قُضب )١(

  .أي كلماته سيوف قواطع أينما أصابت فصلت. مضروب بالسيفال
أي إن مكارمه غلبت . الطائفة من الخيل، أي الجماعة من الجيش: جمع قنبلة: القنابل )٢(

  .مكارم غيره كأنها جيوش
)٣( أي هو عالمة العلماء يرجعون إليه في مسائلهم، وهو في جوده لج . معظم الماء: اللج

  .ليس له منتهى
إن فراق األحبة علّم أجفاننا الدامية من طول البكاء أن : يقول. البعد والفراق: البين )٤(

  .  وهو كناية عن إدامة السهر. يبتعد بعضها عن بعض
يقول لو . الحفظ: الصون. أضلَّه وحيره: وأتاهه. ضل وتحير: تاه يتيه ويتوه) ٥(

جبها عنهم صان عقولهم ظهرت هذه المحبوبة لهم لحيرتهم بجمال طلعتها، ولكن ح
  .  عن لحظها
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  : إلى أن يقول
   بـه  يلقى الوغى والقنا والنـازالتِ    

  
  والسيفَ والضيفَ رحب الباع جذالنا      

  تخالُه من ذكـاِء القلـِب محتميـاً          
  

  )١(ومن تكرمـه والِبـشِْر نـشوانا        

  وتَــسحب الِحبــر القينــاتُ رافلــةً  
  

  )٢(في جوِده وتجر الخيـُل أرسـانا        

  : ثم يمتدح قومه قائالً  
  كأن َألْسنَهم في النطق قـد جِعلـت       

  
     صانا  على رماحهم٣(في الطعِن ِخر(  

  كأنهم يِردون المـوتَ مـن ظمـأٍ         
  

  َأو ينْشَقُون مـن الخَطـي ريحانـا         
    اٍت وَأجــوُأب نــةً ِبالواضــحين  

  
ــا   ــاً وأذهانـ ــداٍت وَألبابـ   ووالـ

  
الً في أرجاء الشام عقب نقِّتإن السنواِت األربع التي قضاها المتنبي م

هـ لم تكن سوى سنوات انتظار ) ٣٢٨-٣٢٤من سنة (خروجه من السجن 
للعثور على حاٍم لألدب جديٍر بشعره، إذ تُشير قصائده خالل هذه الفترة إلى 
أنه أصبح أكثر تمكُّناً من صناعة الشعر، فقد بلغ الخامسةَ والعشرين من 
العمر، وازداد خبرةً وتجربة، وأصبحت نَغَماتُه أكثر شَجاً وحزناً، وألفاظه 

لكنه لم يسجل إضافة جديدة إلى الشعر العربي الذي سبقه ال أكثر طواعية، و
من حيثُ األلفاظُ والمعاني واألساليب وال من حيث األوزان والقوافي، فلم 

ذلك على الرغم من التقدم الكبير . يستطع الخروج من إطار التقليد إالّ قليالً
 مالم يتحقَّق الذي يتجلَّى في حرصه على التوازن بين أجزاء القصيدة، وهو

  . في شعر الفترة السابقة
                                            

  .  طالقة الوجه: متوقداً شديد الحرارة، البشر: محتمياً )١(
أي إن ما تلبسه . المغنيات: والقينات. ثياب تعمل في اليمن: جمع حبرة بكسر ففتح: الِحبر )٢(

  .الجواري وترفل فيه من ثياب الحسن فهو من جوده، وكذلك ما تجر خيلنا من األرسان
أي إن أسنتهم ماضية . جمع خرص وهو حلقة السنان والمراد هنا السنان: الخرصان )٣(

  .مضاء ألسنتهم في النطق
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  االنتقال إىل جنوب الشام

  
  : لقاء األوراجي

وكان لقاء المتنبي بأبي علي هارون بن عبد العزيز اَألوراجي الكاتب 
وكان اَألوراجي قد اضطلع بدوٍر ما في . مدخالً للوصول إلى بدِر بِن عمار
وِددنا يا أبا :  عليه المتنبي قال لهولماَّ دخل. محاكمة الحالّج الصوفي المعروف

الطيب لو كنتَ معنا اليوم، فقد ركبنا ومعنا كلب البن ملك، فطردنا به ظبياً، ولم 
فقال أبو . أنا قليُل الرغبة في مثل هذا: فقال. يكن لنا صقر، فاستحسنتُ صيده

أنا أفعل، : قال. إنما اشتهيتُ َأن تراه فتستحسنه؛ فتقول فيه شيئاً من الشعر: علي
نعم وقد حكَّمتُك في الوزن : أيمكن مثل هذا؟ قال: أفتحب أن يكون اآلن؟ قال

، وأخذ أبو علي )١(ال بل األمر فيهما إليك، فأخذ أبو الطيب درجاً: قال. والقافية
  : درجاً آخر يكتب فيه كتاباً، فقطع عليه أبو الطيب الكتاب وقال

ـــزلِ  ــا بمن ــيس لن ـــزٍل ل   ومن
  

ــلِ  وال    ــاِت الهطَّ ــر الغادي   )٢(لغي

ــلِ    ــِر القَرنْفُ ــى ذَِف ــِدي الخُزام   نَ
  

ــلِ    ــم يحلَّ ــوحِش ل ــٍل ِملْ   )٣(محلَّ

ــِزِل   ــه مراعــي مغْ ــا في ــن لن ع  
  

  )٤(محـين الـنفِس بعيـد  الموئــلِ     

  أغناه حسن الجيِد عن لُبِس الحلـي        
  

  )٥(وعـادةُ العــري عــن التفــضلِ   

                                              
  .الورق الذي يكتب فيه: الدرج )١(
   . الكثيرة المطر: الهطّل. السحائب المنتشرة صباحاً: الغاديات )٢(
. من الوحش:  ِملْوحش.الذي يحّل كثيراً: المحلّل. الذكي الرائحة: الذفر. رطب: ندي )٣(

  .أي تحل فيه الوحوش دون اإلنس
)٤( ن . الظبية لها ولد: والمغزل. الذي يرعى مع غيره: المراعي. ظهر: عنمن : والمحي

  .الملجأ: الموئل. الحين وهو الهالك
أغنى هذا الظبي حسن جيده عن أن يلبس حلياً يتزين بها، وقد تعود العري فاستغنى  )٥(

  .  اذ اللباسبهذا عن اتخ
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ـ    خٌ بـــصندِلمضكأنـــه مــ
  

ــل     ــرِن اَألي ــل ق ــاً بمث   معترض
ــلِ     ــِب والتأم ــيِن الكل ــوُل ب   يح

  
ــلِ    ــاقَ األحب ــي وث ــلَّ كَالَّب   )١(فح

ــسِل   ــسوجٍر مسلْ ــدٍق م ــن أش   ع
  

ــمردِل   ــِرٍس شَ ــاٍط شَ ــب س   )٢(َأق

  
  : إلى أن يقول

  فلـم يــِضرنا معـه فَقْــد اَألجــدلِ  
    

ــي    ــا عل ــالماً أب ــتَ س   )٣(إذا بقي

ــي        ــم ل ــِز ثُ ــه العزي ــك للَّ   فالملُ
  

  

  : ثم مدحه بقصيدته الهمزية التي يقول فيها
      ِك في الـدجى الرقَبـاءازديار أِمن  

  
          إذْ حيثُ َأنِت مـن الظـالِم ضـياء  

  قَلَقُ المليحِة وهـي ِمـسك هتكُهـا        
  

        ها في الليِل وهـي ذُكـاء٤(ومسير(  

  َأسفي على َأسـفي الـذي دلَّهِتنـي      
  

          خَفـاء لـي٥(عن ِعلْمـه فبـه ع(  

ــه     ــسقام ألن ــد ال ــكيتي فق   وشَ
  

           ـضاءـا كـان لـي َأعقد كان لم  
                                              

إنه لسرعته ال يتمكن الكلب : يقول. جمع حبل: األحبل. الذي يسوس الكالب: الكالَّب )١(
  .من النظر إليه، فال يستطيع تأمله

الذي في رقبته ساجور وهو قالدة فيها : المسوجر.الكلب الواسع الشدق: األشدق )٢(
 الذي يسطو على :الساطي. الضامر: األقب. في عنقه سلسلة: المسلسل. مسامير
  .  القوي السريع: الشمردل. الصيد

  .الصقر: األجدل )٣(
إن : اسم الشمس يقول: ذكاء. انتهاكها: وهتكها. اضطرابها وحركتها: قلق المليحة )٤(

المليحة مسك، فإذا تحركت انهتك سترها، وافتضح بتضوع رائحتها، وهي شمس فإذا 
  .سارت رآها الناس

عقله لما لقي في هوى المحبوبة من البرح والشدة، حتى خفي أي إنه حزين لذهاب  )٥(
  .عليه حزنه الذي ال يدرك إالّ باللب، وهو اآلن باللب
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  مثَّلِت عينَِك فـي حـشاي جراحـةً       
  

    ـــالء١(فتــشابها كلتاهمــا نَج(  

  أنا صخرةُ الوادي إذا ما زوحمـت        
  

    ــوزاء ــإنني الج ــتُ ف   وإذا نَطَقْ
  ــي ــهبينــي وبــين أبــي عل    ِمثْلُ

  
  ــاء ــثْلَهن رج ــاِل وِم   )٢(شــم الجب

ــا   ــاٍن وكيــف بقطعه   وِعقــاب لبن
  

  ــتاء ــشتاء وصــيفُهن ش   وهــو ال
  لَبس الثلوج بهـا علـي مـسالكي         

  
   داءــو ــها سـ ــا ببياضـ   وكَأنَّهـ

ــدٍة      ــام ببل ــريم ِإذا أق ــذا الك وك
  

ـ       ضار بهـا وقـام المـاء      سال النُّ
  

  :   إلى أن يقول
   قلـٍب شَـهوةٌ    في خَطّه مـن كـلِّ     

  
    ــواء ــداده اَأله ــأن ِم ــى ك   حت

ــةٌ   ــوٍم للقــوافي جول   فــي كــل ي
  

     ــغاء ــه ِإص ــه وُألذْن ــي قلب   ف
  من يظلـم الُّلَؤمـاء فـي تكلفـيِهم       

  
   ــاء ــه أكف ــم ل ــصبحوا وه ي َأن  

ــضلَه     ــا فَ ــم عرفن ــذيمهم وبه ونَ
  

    األشــياء ندها تتبــي٣(وبــض(  

  
تُِشير إلى َأن الشاعر قصد اَألوراجي الذي إن هذه القصيدة الهمزية 

كان يقيم قريباً من بدر بن عمار في طبرية أو في دمشق، أو ما جاورها 
من مدِن الشام َألنه قطع شُم الجبال للوصول إليه، ومر بعقاب لبنان 
ومسالكه الصعبة المكلَّلة بالثلج، والمرجح َأنه اتصل عن طريق اَألوراجي 

  . )٤(در بن عمارهذا بب
                                            

  .أي جعلت في قلبي جرحاً واسعاً يشبه عينيك في االتساع )١(
  .بيني وبين الممدوح جبال شامخة، ورجاء عظيم مثلها: يقول )٢(
  .نذّمهم: نذيمهم )٣(
كان معنا كلب البن ملك، وابن ملك هذا يهودي : ألوراجي بدمشق قولهيرجح وجود ا )٤(

كان حاكم دمشق من قبل اإلخشيد عندما مر بها المتنبي متوجهاً إلى مصر عقب 
  .وربما كان مقيماً بدمشق في تلك الفترة. مغادرته حلب
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  : املتنيب وبدر بن عمار
كان المتنبي قد هجا بدر بن عمار قبل أكثر من ثالثة َأعوام حين ولي 
على حلب من قبل ابن رائق، ولكن إسحاقَ بن كَيغْلَغ القائد اِإلخشيدي أزعجه 
عنها ورد إليها واليها السابق وفي ذلك يقول المتنبي مستعطفاً ابن كيغلغ 

  :جه من السجنإلخرا
ــني   فـــولَّى بَأشـــياعه الخرشـ

  
ــودِ     ــزأِر األس ــس ب ــشاٍء َأح   ك

  يرون من الـذعر صـوتَ الريـاح       
  

ــودِ    ــقَ البن ــاِد وخف ــهيَل الجي   ص
فمن كـاألميِر ابـِن بنـِت األميـر            

  
ــدودِ    ــِه والجـ ــن كآبائـ   َأو مـ

ــبيةٌ       ــم ص ــالي وه ــعوا للمع س
  

  وسادوا وجادوا وهم فـي المهـودِ        
  

  :  كنف بدر بن عمار 
وفي سنة ثمان وعشرين وثالث مئة طَرد ابن رائق أمير األمراء 
 ِني بهزيمٍة كاملة على تخوم مصر فتراجع ابناإلخشيديين من الشام، ولكنه م

فعين ابن رائق بدراً . رائق طالباً الصلح على أن يحتفظ بفلسطين لقاء جزية
هـ وفيها صار المتنبي شاعره ٣٢٨ أوائل سنة ياً على طبرية فيالخرشني وال

  . الخاص لعدة أشهر
رة المعروفة ببحيرة طبرية، وهي في يح بليدة مطلَّة على البوطبرية

وجبل الطُّور مِطلٌّ عليها، وهي من أعمال اَألردن في طرف . طرف جبل
 وبين الغور، بينها وبين دمشق ثالثة أيام، وكذلك بينها وبين القدس، وبينها

وهي مستطيلة على البحيرة عرضها قليل حتى تنتهي إلى جبل . عكا يومان
وحماماتها يقال إنها من عجائب الدنيا فليست هذه . صغير، فعنده آخر العمارة

ولكنها في موضع شرقي قرية . التي على باب طبرية على جانب بحيرتها
ا من عمارة سليمان بن إنه: يقال لها الحسينية في واٍد وهي عمارة قديمة يقال

وقد كان يخرج من اثنتي عشرة . داود، وهو هيكل يخرج الماء من صدره
إذا اغْتسل فيها صاحب ذلك المرض برئ . عيناً كلُّ عين مخصوصة بمرض
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ويقصده . والماء شديد الحرارة جداً صاٍف عذب طيب الرائحة. بإذن اهللا تعالى
 تشفون به، وعيون تَصبسيسبح الناس فيه، المرضى ي في موضٍع كبير حر

َأهُل طبرية شهرين يرقصون من كثرة البراغيث، : ويقال. )١(ومنفعته ظاهرة
يعني البق فإنه كثير عندهم، وشهرين يثاقفون يعني بأيديهم  )٢(وشهرين يلوكون

العصي يطردون الزنابير عن طعومهم وحالوتهم، وشهرين عراة يعني من 
 يزمرون يعني يمصون قصب السكر، وشهرين يخوضون شدة الحر، وشهرين

وأسفل طبرية جسر عظيم عليه طريق : قال. من كثرة الوحل في َأرضهم
دمشق وشربهم من البحيرة، وحول البحيرة كلّه قرى متَّصله ونخيل، وفيها 

والجبل مطّل على . سفُن كثيرة، وهي كثيرة األسماك ال تطيب لغير َأهلها
والنسبة إليها طَبراني على غير قياس كما قالوا . ؤها عذب ليس بحلوالبلد، وما

صنعاني وبهراني وبحراني، وللتفريق بين النسبة إلى طبرية وطبرستان، يقال 
ريراني وفي الثانية طَبفي األولى طَب .  

هـ صلحاً على ١٣ شُرحبيل بِن حسنة في سنة فُتحت طبرية على يد
إنه حاصرها أياماً، ثم صالح أهلها على أنفسهم : سهم، وقيلأنصاف منازلهم وكنائ

ثم . وأموالهم وكنائسهم إالّ ما جلَوا عنه وخَلَّوه، واستثنى لمسجد المسلمين موضعاً
نقضوا في خالفة عمر رضي اهللا عنه، واجتمع إليهم قوم من شواذّ الروم فَسير أبو 

. ف وفتحها على مثل صلح شُرحبيلعبيدة إليهم عمرو بن العاص في أربعة آال
  ) عن ياقوت بتصرف. (وفتح جميع مدِن األردن على مثل هذا الصلح بغير قتال

في طبرية لقي المتنبي الشاعر األمير بدر بن عمار وهو يومئٍذ يتولَّى 
  :هـ فامتدحه بقوله٣٢٨بل أبي بكر محمد بن رائق سنة حرب طبرية من ق

ــرى أم  ــاً ن ــداً َأحلْم ــاً جدي   زمان
  

  أِم الخَلْقُ في شخِص حـي ُأعيـدا         
ــه    ــْأنا بـ ــا فأضـ ــى لنـ   تجلّـ

  
ــعودا     ــا س ــوم لَِقين ــا نج   )٣(كأنَّ

                                              
  .إسرائيل التي تحتلها اليوم، وتقع ضمن األراضي السوريةهي ما تُسمى الحمة  )١(
  .كذا وردت وأحسبها يدوكون أي يسحقون البق بأيديهم )٢(
  .كالنجوم التي تسعد ببروجها. استضأنا به: أضأنا به )٣(
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ــه  ــدٍر وآبائــ ــا ببــ   رأينــ
  

ــدا    ــدراً ولي ــوداً وب ــدٍر ولُ   )١(لب

ــذي    ــرك ال ــاه بت ــا رض   طلبن
  

ــا الــسجودا   ــه فتركن   )٢(رضــينا ل

  أميــر أميــر عليــه النــدى   
  

ــٌل بــ    ــواد بخي ــوداج   أن ال يج
ــاً     ــضله مكره ــن ف ــدث ع   يح

  
ــاً حــسودا   ــه منــه قلب   )٣(كــأن ل

 ــر ــى أن يِفـ ــدِم إالَّ علـ   ويقـ
  

ــدا     ــى أن يزي ــِدر إالَّ عل   )٤(ويقْ

ــضاء   ــض الق ــك بع ــأن نوالَ   ك
  

  )٥(فما تُعـِط منـه نَِجـده جـدودا          

ــوغَى   ــي ال ــٍة ف ــا حمل   وربتَم
  

      مرَل الـستَ بها الذُبدد٦( سـودا  ر(  

ــال موعــٍد     ــاٍل وهبــتَ ب   وم
  

ــدا   ــرٍن ســبقتَ إليــه الوعي   )٧(وِق

ــا  ــيوِفك َأغمادهـ ــر سـ   بهجـ
  

  )٨(تَمنَّى الطُّلى أن تكـون الغُمـودا        

ـ  ــ ــدا بالحدي ــوس الع ــتَ نف   قتل
  

  )٩(ِد حتى قتلـتَ بهـن الحديـدا       ـ  

فأنـــت وحيـــد بنـــي آدٍم       
  

ــدا   ــٍر وحي ــِد نظي ــستَ لفق   )١٠(ول

                                            
  .وبرؤية آبائه والداً لبدر. رأينا ببدر بدراً مولوداً: يقول. مولود: ووليد. والد: ولود )١(
  .تركنا السجود طلباً لرضاهيقول رضينا بالسجود له الستحقاقه ذلك فلم يرض بذلك ف )٢(
  .أي ال يحب أن يمدحه أحد بحضرته كأن له من نفسه قلباً يحسده )٣(
إنه يقدم  على كل أمر عظيم إالّ الفرار في الحرب، ويقدر على فعل أي شيء : يقول )٤(

  .إالّ على أن يزيد على ما هو عليه من علو الشأن وجالل القدر
أي أن عطاءه سعد كله فهو أحد . ع جد وهو البختجم: والجدود. العطاء: النوال) ٥(

  .شقي القضاء
أي ربما حملت على . الرماح: والذبل السمر. ربما والتاء للتأنيث وما زائدة: ربتما )٦(

  .  األعداء فعادت رماحك مضرجة بدمائهم
رب ماٍل وهبته بغير موعد، ورب كفء سبقت إليه : يقول. الكفء في الحرب: القرن )٧(

  .غير تهديدمن 
إن سيوفك هاجرة أغمادها ألنها : يقول. جمع غمد جفن السيف: والغمود. األعناق: الطّلى )٨(

  .مسلولة من أغمادها دائماً لضرب األعداء، لذلك فهي تتمنى أن تكون األعناق أغماداً لها
  .ما زلت تقتل األعداء بالسالح حتى قتلت السالح نفسه، أي حطمته: يقول )٩(
أنت وحيد ال ألنه لم يوجد لك نظير قديماً ثم فقد، وإنما ألنه لم يوجد لك نظير : يقول )١٠(

  .البتة في بني آدم
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 شك فيه أن المتنبي فرح غايةَ الفرح بلقاء بدر بن عمار، وبنى ومما ال
اآلمال العراض على هذا األمير الذي ظن أنَّه يستحقُّ َأن يتوجه إليه بشعره الذي 
طالما عرضه في سوق الكساد لذلك نراه يهجم على المدح هجوماً بال مقدمات، 

لمدح بال تَحفُّظ وال احتياط، فهو يبحث عن فلم ينِْسب ولم يتغن، وإنما بادر إلى ا
تَقَرسمبعد سنوات من االضطراب والتجوال، والمغامرات الخاسرة  .  

وعندما فُِصد بدر بن عمار لعلَّة عرضت له فغاص المبضع فوق حقه؛ 
  :فأضربه ذلك مدحه المتنبي قائالً

ــلُ   ــِة البخَ ــْأي المليح ــد ن َأبع  
  

  )١( تُكلَّـفُ اإلبـلُ    في البعـِد مـا ال       

ــا    ــيس له ــدوم ل ــا ي ــةٌ م   ملُول
  

ــلُ    ــا ملَ ــٍم به ــٍل دائ ــن ملَ   )٢(م

ــت     ــدها إذا انفتلـ ــا قَـ   كأنمـ
  

  سكران مـن خمـر طَرِفهـا ثَِمـلُ          
   ــز جــصرها ع ــت خ ــذبها تح   يج

  
  كأنــه مــن فراقهــا وِجــلُ      

ــفها   ــر شــوٍق إلــى ترشُّ بــي ح  
  

ــصلُ    ــين يتّ ــصبر ح ــصل ال   ينف
  

  :ولإلى أن يق
  وفي اعتمار األمير بدِر بـن عمـا       

  
  )٣(ٍر عن الـشُّغِل بـالورى شُـغُلُ         

ـ             ـأصبح ماٌل كماِلـه لـذوي الح
  

ــ   ــسلُ  اجِةـ ى وال يــد   )٤(ال يبتَ

  هــان علــى قلبــه الزمــان فمــا  
  

ــذَلُ     وال ج ــم ــه غ ــين في   )٥(يب

                                              
أبعد ما يكون من بعد المليحة البخل إذ ال يمكن لإلبل أن تقطع : يقول. البعد: النأي )١(

  .  مسافة البخل كمسافة المكان
  .هأي إنها تمّل كل شيء إالّ مللها فإنها ال تملّ )٢(
  .الزيارة: االعتمار )٣(
  .إن ماله ملك للعفاة يأخذونه متى شاؤوا فهو ال يبتدئهم بالعطاء وال هم يسألونه )٤(
فال   عقله يستخف بطوارق الزمانةة صدره ورجاحباحنه لرإ :يقول. السرور: الجذل )٥(

  .يبطره السرور وال يجزع عند الحزن
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  : ثم يقول
ــا ــرقها ومغربه ــن ش ــِصدتَ م   قُ

  
  سبُلحتــى اشــتكتك الركــاب والــ  

  لــم تُبــِق إالّ قليــَل عافيــةٍ     
  

ــلُ    ــديكَها الِعلَ ــدت تجت ــد وف   )١(ق

ــا     ــك أنهم ــوميِن في ــذر الملُ   ع
  

ــلُ     ــضع بطَ وِمب ــان   )٢(آٍس جب

  مددتَ فـي راحـة الطبيـب يـداً          
  

  )٣(وما درى كيـف يقطَـع األمـلُ         

ــا    ــر باِطنَه ض عــض ــِن الب   إن يك
  

ــا القُبــ     ــر ظَهره ــا ض   ُلفربم
ــصاد وال   ــي ِعرقهــا الف ــشُقُّ ف ي  

  
  )٤(يشقُّ في ِعرِق جودهـا العـذَلُ        

  عــز ــددتَها جـ ــامره إذا مـ   خـ
  

ــلُ     ــٍة عِج ــن حذَاق ــه م   )٥(كأن

ــأتى     ــاِدِه ف ــدود اجته ــاز  ح   ج
  

ــلُ    بــِه اله ــاٍد ِلُأم ــر اجته   )٦(غي

ـ  أبلغُ ما يطلب النجاح بـه         ـالطب  
  

ــ   ــ ـ ــِق الزل ــد التعم   )٧(ُلع وعن

ــت     ــا ملك ــا بم ــا إنه   ارِث له
  

ــلُ     ــلْتَ تنهم ــد َأس ــذي ق   )٨(بال

ــون وال     ــدر ال يك ــا ب ــك ي   مثلُ
  

ــدولُ    ــك الـ ــصلُح إالَّ لمثلـ   تـ
ومن القصائد الرائعة الالمية التي يصف فيها ما كان بين بدر وبين        

  : األسد من صراٍع ينتصر فيه بدر على األسد إذْ قال
                                            

  .تستوهبك إياها: ها العللكتجتدي )١(
  .الشجاع: البطل.  الطبيب: اآلسي )٢(
  .ن يد الممدوح أمل الناس جميعا؛ منها يرجون اإلحسان والعطاءإأي  )٣(
  .ر الفصد في يده فإن اللوم ال يؤثر في جودهاثَّإن َأ: يقول. اللوم: والعذل. يؤثر: يشق )٤(
 هيبتك يقول جزع الطبيب من. الحذق: الحذاقة. قلة الصبر: والجزع. خالطه: خامرة )٥(

  .    ولم يتأن كأنه عجل من حذقه
  .أي بالغ في االجتهاد حتى جاوز الحد، ثم دعا عليه فقال ألمه الهبل أي الثكل )٦(
  .  إن النجاح مقرون باالستطاعة، فإذ تكلف المرء فوق ما يستطيع زّل )٧(
 تسيل بمثل ما رفقاً بهذه اليد التي تسيل بما تملك كما: يقول:  رقّ لها وأرفق بها:ارث )٨(

  .أسلته منها من دم األعداء
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  لخلـيطُ رحـيال   في الخَد إن عزم ا    
  

  )١(مطر تزيد بـه الخـدود محـوال         

ــادرت     ــاد وغ ــِت الرق ــانظرةً نَفَ ي
  

  )٢(في حد قلبي مـا حييـتُ فلـوال          

  :ثم ينتقل إلى المدح فيقول  
ــا ــرب العظــام بمثله   الفــارج الكُ

  
ــيال    ــز ذل ــك العزي ــارك المِل   والت

    ــه ِلثام ــالم ــطَّ الك ــقٌ إذا ح   نَِط
  

  )٣(ه القلـوب عقـوال    أعطى بمنطق   

  أعدى الزمان سـخاؤه فـسخا بـه         
  

  )٤(ولقد يكون بـه الزمـان بخـيالَ         

  :إلى َأن يقول  
ــِسوِطِه ــِر ِب ــِث الهزب ــر اللي   َأمعفِّ

  
  لمن ادخَـرتَ الـصارم المـصقوال        

ــةٌ   منــه بلي ــى اُألردن   وقعــت عل
  

  نُِضدت بهـا هـام الرفـاِق تلـوال          
ــارباًورد إذا ورد البح   ــرةَ شـ   يـ

  
ــيال    ــره والن ــراتَ زئي   )٥(ورد الف

    بــدم الفـوارس البــس بمتخـض  
  

  )٦(في ِغيلـِه مـن ِلبدتيـه ِغـيال          

ــا     ــاه إالَّ ظُنَّت ــت عين ــا قُوبل   م
  

  تحت الدجى نـار الفريـق حلُـوال         
ــه    ــان إالَّ أن ــدِة الرهب ــي وح   ف

  
ــيال     ــريم والتحل ــرف التح   ال يع

ــ         ِهيطـُأ الثـرى مترفّقـاً مـن تيِه
  

ــيال    ــس علـ ــه آٍس يجـ   فكأنـ
                                              

لقد عزم الحبيب الرحيل، : يقول. الحبيب: والمراد به. من يخالطك ويعاشرك: الخليط )١(
والمطر من شأنه أن .  سال دمعي كالمطر مما زاد في شحوبيفأبكاني رحيله إذْ
  .، أما الدمع فهو مطر صنيعه على الضد من هذايخصب األرض

  . أثاراً في قلبهته إلى الحبيب لم تورثه إالّ األرق والسهاد، وتركإن نظرت )٢(
ائمها، فإذا أرادوا أن يتكلموا كشفوا اللثام موكانت العرب تلتثم بع. لسن، بليغ: نطق )٣(

  .والمراد أنه إذا تكلم نطق بالحكمة. عن أفواههم
  .اه لنفسهقبخل به واستبإن الزمان تعلّم السخاء من سخائه فسخا به، ولوال ذلك ل: يقول )٤(
  .األسد: الورد )٥(
  .الشعر المجتمع على كتف األسد: اللبدة. األجمة، والغابة: الغيل )٦(
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ــه   ــى يافوِخ ــه إل ــرد عفْرتَ   وي
  

ــيال    ــه إكل ــصير لرأس ــى ت   )١(حت

    هــس ــر نَفْ ــا يزمج ــه مم   وتظنُّ
  

  )٢(عنهــا لــشدة غيظــه مــشغوال  

ــه الخُطــا فكأنمــا     قَــصرتْ مخافتُ
  

  )٣(رِكب الكمـي جـواده مـشكوال        

ــا    ــر دونه ــستَه وبرب ــى فري   ألق
  

ــيال وقَ   ــه تطف ــاً خال ــتَ قُرب   )٤(رب

ــه    ــي إقداِم ــان ف ــشابه الخُلُق   فت
  

ــْأكوال   ــذِْلك الم ــي ب ــا ف   )٥(وتخالف

  أسد يرى عـضويه فيـك كليهمـا         
  

ــوال     ــاعداً مفت ــاً َأزلَّ وس   )٦(متْنَ

  في سرِج ظامئِة الفصوٍص ِطِمـرةٍ       
  

ــيال    ــا التمث ــا له ــأبى تفرده   )٧(ي

ــوال أن     ــات ل ــِة الطلب ــانَيالَ   ه
  

  )٨(تُعطــي مكــان لجامهــا مــانيال  

ــضرتَها   ى ســوالفُها إذا استَحــد   تَنْ
  

ــوال   ــد ِعنانهــا محلُ   )٩(ويظَــن عقْ

  ما زال يجمـع نَفْـسه فـي زوره          
  

  حتى حِسبتَ العرض منـه الطـوال        
ــه    ــار كأن ــصدِر الحج ــدقُّ بال وي  

  
  يبغي إلى ما في الحضيض سـبيال        

                                              
  .الشعر المجتمع على قفاه: العفرة )١(
  .إن نفسه تظنه مشغوالً عنها من شدة غضبه: يقول )٢(
)٣( كأن الشجاع ركب : يقول. المقيد بالشكال: المشكول. البطل المستتر بسالحه: الكمي

  .فرسه بشكاله، فال يخطو وال يتحرك خوفاً منه
. الدخول على اآلكلين من غير دعوة: والتطفيل. الصياح، وكالم المغضب: البربرة )٤(

  .   لما قصدته ألقى فريسته، وزمجر دونها ألنه ظن أنك تتطفل على صيده: يقول
  .  ا في البذلتمقدام وتخالفيريد تشابهتما في الجرأة واإل. الطبعان: الخلقان )٥(
  .القليل لحم العجز والفخذين: زّلاأل. جانب الصلب: والمتن. المتن والساعد: عضواه )٦(
واجهته راكباً فرساً وثابة ال : يقول. وثابة: طمرة. دقيقة المفاصل: ظامئة الفصوص )٧(

  .مثيَل لها في الخيل
إن هذه الفرس تدرك ما تطلبه لشدة : يقول. الحاجات: الطلبات. من النيل: نيالة )٨(

  .وهي مشرفة العنق ال تدني رأسها إالّ للّجام. جريها
 .ر وهو الركضحضجمع سالفة وهي صفحة العنق، واستحضرتها من ال: السوالف )٩(

  .  وهو يريد بذلك طواعيتها لفارسها وسرعتها في الركض. سير اللجام: والعنان
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ــه غَرتْــ  ــادنى وكَأنَّ ــين ف   ه ع
  

  )١(ال يبصر الخطب الجلـيالَ جلـيال        

          ـة تـاركَأنَفُ الكـريِم مـن الدني  
  

  )٢(في عينه العـدد الكثيـر قلـيال         

  والعار مـضاض ولـيس بخـائفٍ        
  

  )٣(من حتْفه من خـاف ممـا قـيال         

ــاجمٍ    ــِة ه ــه بوثْب ــبق التقاءكَ   س
  

  لــو لــم تــصادمه لَجــازك مــيال  
ــه  خَ   ــد كافحتَ ــه وق ــه قُوتُ   ذَلْت

  
ــديال    ــسليم والتج ــصر الت   فاستن

ــه    ــه وعنقَ ــه يدي ــضتْ مِنيتُ قَب  
  

ــوال    ــادفْتَه مغْلـ ــا صـ   فكَأنمـ
ــِه     ســمع ابــن عمتــه بــه وبحال

  
  فنجا يهروُل أمـِس منـك مهـوال         

ــراره       ــه ِف ــر من ــا فَ مم ــر وأم
     

  وكَقَتْلــِه أن ال يمــوتَ قتـــيال    
  

  : لى أن يقولإ
  لـو كـان علمـك باإللـه مقـسماً     

  
  في الناس ما بعـث اإللـه رسـوال        

ـ          ـْزَل الـ   لو كان لفظُك فيهم ما َأن
  

ــ   ــيال ـ ــوراةَ واإلنج   قُرآن والت
  

  :ومما قاله في مدح بدر هذه الالمية األخرى التي يقول فيها
  بقائي شـاء لـيس هـم ارتحـاال        

  
  )٤(مـاال وحسن الصبِر زمـوا ال الجِ     

  تَولَّـــوا بغتـــةً فكـــأن بينـــاً  
  

  )٥(تهيبنــي ففاجــأني اغتيــاال    

                                              
لقد اغتّر عند رؤيتك، وخدعه بصره، فلم يقدر : قولي. من الدنو وهو القرب: ادنى )١(

  .ورة ما أقدم عليه من الدنو منكخط
فاألسد لم . ن الكريم يأنف من الدنية فال يهرب، بل ال يعبأ بالعدد الكثيرإأي . األنفة: األَنَف) ٢(

  .وربما يعود الكالم على الممدوح. يهرب، وأنفته جعلت في عينه العدد الكثير قليالً
  .كإن العار موجع فمن خافه لم يخِف الهال: يقول. مؤلم: مضاض )٣(
لما ارتحلوا عني ارتحل بقائي، فكأن بقائي شاء ارتحاالَ ال هم شاؤوا ذلك، : يقول )٤(

  .وكأنهم زموا صبري للرحيل ال جمالهم ألني فقدت الصبر بعدهم
  . البين هابه ففاجأه باالغتيالكأن. يريد. أدبروا: تولَّوا )٥(
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ــيالً  ــِسِهم ذَم ِعي ــسير ــان م   فك
  

  )١(وسـير الـدمِع إثْـرهم انهمــاال     

  كأن العـيس كانـت فـوق جفنـي     
  

ــاال    ــرن س ــا  ثُ ــاٍت فَلَم   )٢(منَاخ

  وحجبـِت النــوى الظَّبيــاِت عنِّــي 
  

ــساعدِت البرا   ــاالفَ ــع والحج   )٣(ق

  لَِبــسن الوشــي ال مــتَجمالتٍ  
  

  )٤(ولكن كـي يـصن بـه الجمـاال       

ــي  ــشغوفٌ بقلب ــزن م الح ــَأن   ك
  

  )٥(فساعةَ هجرهـا يجـد الوصـاال        

  كذا الدنيا علـى مـن كـان قبلـي        
  

  صروفٌ لـم يـِدمن عليـه حـاال          
  أشــد الغــم عنــدي فــي ســروٍر  

  
ــاحبه ار    ــه ص ــيقَّن عن ــاالت   تح

ــي   ــتُ أرض   َألفــتُ ترحلــي وجعل
  

ــالال    الج ــري ــودي والغُري   )٦(قُتُ

ــاً ــي أرٍض مقام ــتُ ف ــا حاول   فم
  

ــن أرٍض زواال    ــتُ ع   )٧(وال أزمع

  علـى قَلَــٍق كــأن الــريح تحتــي 
  

ــماال   ــاً أو شـ ــا جنوبـ   ُأوجّههـ
  إلى البدِر بـن عمـاِر الـذي لـم           

  
  )٨(يكن في غُـرة الـشهِر الهـالال         

ــه  ــصرت في ــٍل  وإن َأب ــال ِمثْ   ب
  

ــاال     ــسٍن مث ــٍب ح غَيــل م   )٩(لكّ

ــى  ــٍق المرج ــن رائ ــسام الب   ح
  

ــاال   ــام ص ــي أي ــساِم المتق ١٠(ح(  

                                            
 ودمعي ،كانت إبلهم تسير ذميالً: يقول. السكب: واالنهمال. السير المتوسط: الذميل )١(

  .ينصب في إثرهم انصباباً
  .كأن إبلهم كانت تمسك دمعي عن السيالن، فلما فارقوني سال دمعي: يقول )٢(
 حجبهم عني البعد، كما أسهم في حجبهم عني: يقول. الخدور: الحجال. الفراق: النوى )٣(

  .البراقع والخدور
  .يقول لبسن الديباج ليصن به جمالهن عن أعين الناظرين ال للتجمل. الثياب المنقوشة: الوشي) ٤(
  .كأن الحزن يعشق قلبي، وإنما يجد الوصال إذا هجرتني: يقول )٥(
منسوب إلى غرير فحل من اإلبل : والغريري. جمع قتد وهو خشب الرحل: قتودي )٦(

  .  العظيم والجليل: والجالل. تنسب إليه كرام اإلبلكان في الجاهلية 
ما طلبت اإلقامة في أرض ألني أبداً على سفر، وال عزمت الرحيل عنها، ألن : يقول )٧(

  .  الرحيل إنما يكون بعد اإلقامة، وال إقامة لي حتى أرحل
  .أي إن الممدوح بدر دائم، ولم يكن هالالً قط )٨(
 ال مثيل له وإن رأيت فيه من الصفات ما يمثل لك كل ما هو منقطع النظير: يقول )٩(

  .غاب عنك من المحاسن
  .  قي الخليفة العباسيأي هو حسام ألبي بكر ابن رائق الذي كان بدوره حساماً للمتَّ )١٠(
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  :إلى أن يقول
  َأرى المتـشاعرين  غَــروا بــذمي 

  
ــضاال   الع ــداء ــد ال محــن ذا ي   وم

    ذا فـم ومـن يــكمــريض ــرم   
  

ــ    ــاء ال ــه الم ــرا ب م ــد   زالاليج
إن ما يستشفُّ من البيتين األخيرين هو التعريض بُأولئك الحساد الذين   

سعوا في إفساد العالقة بين الشاعر واألمير، لذلك انتهزوا فرصة خروج 
األخير لتسلّم والية السواحل باإلضافة إلى عمله؛ ليوغروا صدره على الشاعر 

 أميره، فتقدم إثْر ذلك من ِةف عن صحبفنجحوا في ذلك، وكان المتنبي قد تخلَّ
  : ممدوحه بقصيدة نونية يمدحه، ويعتذر إليه مما بدر منه، فقال

  الحب مـا منـع الكـالم اَأللـسنا        
  

  وألذُّ شـكوى عاشـٍق مـا َأعلنـا          
  ليتَ الحبيب الهاجري هجر الكـرى       

  
  )١(من غير جرٍم واصلي ِصلَةَ الضنى  

  : إلى أن يقول  
  طعتُ في الدنيا الفـال وركـائبي      وق
  

  )٢(فيها ووقتي الـضحى والموِهنـا       

  ووقفت منها حيث أوقفنـي النـدى      
  

  )٣(وبلغتُ من بدِر بن عماِر المنـى        

  ألبي الحسين جدى يضيقُ وعـاؤه     
  

  )٤(عنه ولو كان الوعـاء األزمنـا        

ــا ــا ِذكره ــاه عنه   وشــجاعةٌ َأغْن
  

  ن يجبنـا  ونهى الجبـان حـديثُها أ       
  ــوابس ــاد ع ــِسم والجي ــتَ تَب   أقبل

  
  يخببن بالحلَِق المـضاعِف والقنـا       

  فَِطن الفؤاد لما َأتيتُ علـى النـوى        
  

  )٥(ولما تركـتُ مخافـةً أن تَفْطُنـا         

                                            
ليت الحبيب الذي هجرني من غير ذنب كهجر النوم : يقول. المرض والهزال: الضنى )١(

  .لضنى لجسميألجفاني يواصلني كمواصلة ا
لوات ليل نهار، إنه قطع المكان والزمان والمركوب، فيصف كثرة أسفاره وقطعة ال )٢(

  .نى كال منها بأسفارهففأ
  .وقفت من الدنيا: أي من الدنيا، يقول: منها )٣(
  .ن عطاءه ال يسعه وعاء ولو كان ذلك الوعاء الدهورإأي . العطاء: الجدا )٤(
في حال بعدك، وما تركته فلم أفعله خوفاً من أن تعلم فتعاتبني إن قلبك يعرف ما فعلته  )٥(

  .  أي فلست في حاجٍة إلى وشايةَ الواشين. عليه
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  أضحى فراقُك لـي عليـه عقوبـةً       
  

  )١(ليس الذي قاسـيتُ منـه هينـا         

  فاغِفر فدى لك واحبني من بعـدها        
  

ــا  ِلتَ   ــا أن ــٍة منه ني بعطيــص   خُ
  وانْه المـشير عليـك فـي ِبـضلَّةٍ         

  
ــا   ــأوالِد الزن ــالحر ممــتَحن ب   )٢(ف

  وإذا الفتى طـرح الكـالم معرضـاً      
  

  )٣(في مجلٍس َأخذ الكالم الَّلذ عنَـى        

ــم    ــةٌ به ــسفهاِء واقع ــد ال   ومكاي
  

  وعداوةُ الـشعراء بـئس المقتنـى        
ــيم    ــةُ اللئ ــت مقارن ــالُعن    فإنه

  
  )٤(ضيفٌ يجر من الندامـِة ضـيفَنَا        

غَضب الحسوِد إذا لقيتُـك راضـياً          
  

رزء أخفُّ علـي مـن َأن يوزنـا            
ولكن هذا المديح، وذلك التعريض بالسفهاء، ومكايدهم لم يحوال دون إفساد     

متنبي في نفس اَألمير، ولعلَّ  المكانة التي تبوَأها ال. العالقة بين اَألمير وشاعره
وما كان يغِدقه عليه من الصالت من اَألسباب التي َأسهمت في إثارة حسد الحساد 

كما َأن نـزعة االستعالء، واإلعجاب الشديد بالنفس الذي كان يبديه . وإغاظتهم
المتنبي في شعره وسلوكه، باإلضافة إلى الجدية التي كان يتَّصف بها َأغرت 

ادسوا عليه حنعمتهم؛ فدس دهم ووليه بالكيد له بسبب استئثاره بقلب سيوخصوم ه
وكان يقف على رأس هؤالء الكائدين ابن كَروس الذي . الدسائس، وَأوسعوه ذما

اتهم الشاِعر بعدم قدرته على ارتجال الشعر في اللحظة المناسبة؛ فامتحنه بدر 
وقد ُأكره أبو الطيب . ى ارتجال الشعر حقاًفثبت له والبن كروس أنه قادر عل

على الشرب ذات يوم فشرب حتى ذُِهل عن نفسه فلما أصبح دخل على األمير، 
  :فعرض عليه الصحبة للشرب فقال ارتجاال

                                            
  .  أي صار فراقك عقوبة لي، على ما فعلته. ما فعلته على: عليه )١(
. أي أشار عليك بهجراني وحرماني وهذا ضالل ألني ال أستحق ذلك. الضالل: الضلَّة )٢(

  .  الوشاة: ناوأوالد الز
 وقد فهم التعريض من عناه به؛ ،الذي عناه يعني أنه عرض بذكر أوالد الزنا: ذعنىلال )٣(

  .فهو يأخذه لنفسه
    .ن مخالطة اللئيم مذمومة لما تجر وراءها من الندامةإأي . الذي يتبع الضيف: الضيفن )٤(
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ــةً  ــةَ غالَّبـ ــدتُ المدامـ   وجـ
  

    للقلـــِب َأشْـــواقَه جتُهـــي  
  ــسيء ــه تُ ــرء تأديب ــى الم    إل

  
    َأخْالقَـــه نــن تُحـــس   ولكـ

  ـــهمـــا للفتـــى لُب وَأنْفَـــس  
  

   ــه ــره ِإنفاقَـ ــب يكـ   وذو اللـ
ــةً    ــا موتَ ــِس به ــتُّ َأم ــد م   وق

  
  ــه ــن ذاقَ ــوتَ م ــشتهي الم   وال ي

  : فراق بدر والتوجه إىل جرش  
َأحس أبو الطيب بأن تغيراً ملحوظاً طرأ على قلب بدر، فآثر السالمة 

  : الشنفرىعلى الوقوع في دائرة الخطر، وتمثَّل قوَل
  وفي األرِض منأى للكريم عن اَألذى     

  
ــزُل   ــن رام الِقلــى متع   وفيهــا لم

ولم يجد بداً من الفرار من جوار ولي نعمته، فتوجه من طبرية إلى   
 ريدعى أبا الحسن علي بن أحمد المش لينـزَل على صديٍق له يرج

ن أرض البلقاء م) عجلون(الخراساني، وجرش تقع في شرقي جبل السواد 
وحوران من عمل دمشق وهي في جبل يشتمل على ضياع وقرى يقال للجميع 

وجرش اسم رجل هو جرشُ بن عبد اهللا بن عليم بن جناب بن . جبل جرش
هبل بن عبد اهللا بن كنانه بن بكر بن عوف بن عذرة بن زيد الالت بن رفَيدة 

وإليه ينْسب ِحمى . لجبَل جبُل عوفبن ثور بن كلب بن وبرة، ويخالط هذا ا
وفيه قال تليد الضبي وكان قد ُأِخذ . جرش، وهو من فتوح شُرحبيل بن حسنة

  : في أيام عمر بن عبد العزيز على اللصوصية
ــةٍ  ــد بتَوب ــا تلي ــون جاِهرن   يقول

  
  وفي النفس ِمنِّي عودةٌ سـَأعودها       

  هل َأقودن عـصبةً   ! َأال ليتَ شعري    
  

ــجودها   ــالمين س ــرب الع ــٌل ل   قلي
  وهل َأطردن الدهر ما ِعشْتُ هجمةً       

  
  )١(معرضةَ األفخاِذ سجحاً خـدودها      

ــذُّ  ــم ال ــضاعيةً ح ــت ق   را فتربع
   

  )٢(ِحمى جرٍش قد طار عنها لُبودها       
                                            

سهل وطال في اعتدال فهو : د الخحوسج. العدد العظيم من اإلبل ال يبلغ المئة: الهجمة )١(
  .سمينة: ومعرضة األفخاذ. سجح: جح وجمعهسأ

  . ة، ولعله أراد االكتناز والسمنمسناَألد سو: حم الذرا. منسوبة إلى قضاعة: قضاعية) ٢(
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من وحطّ الشاعر رحاله في هذه المدينة لينفِّس عما يعتمُل في صدره 
 عزمه وإباءه الضيم والذلَّ، فتوجه إلى صديقه بالقصيدة ويستعيدخيبٍة وحزن، 

  :  التالية
  ــضامــن ال ي ــار إالّ لم   ال افتخ

  
    ــام ــارٍب ال ين ــدرٍك أو مح ١(م(  

  ليس عزماً ما مرض المـرء فيـه         
  

         ا ما عاق عنـه الظـالم٢(ليس هم(  

ـ    ــ ــة جاني ــاُل األذى ورؤي   واحتم
  

  ذاء تَـضوى بـه اَألجـسام      ـِه غِ   
ــيشٍ    ــذليَل بع ــِبطُ ال ــن يغ   ذَلَّ م

  
  ــام ــه الِحم ــفُّ من   رب عــيٍش أخ

ــدارٍ    ــر اقت ــى بغي ــٍم َأت ــلُّ ِحلْ   ك
  

    ــام ــا اللئ ــيء إليه ــةُ الج جح  
  من يهـن يـسهُل الهـوان عليـه          

  
  ـــٍت ِإيـــالممـــا لجـــرٍح بمي  

          أِضـيقَ بـه ذر عا بـَأنضاق ذَر  
  

  )٣( واسـتكرمتني الكـرام    عاً زماني   

  واقفاً تحت َأخْمـصي قـدِر نفـسي      
  

  ــام   )٤(واقفــاً تحــت َأخَمــصي األن

  أقــراراً َألَــذُّ فــوق شَــرارٍ     
  

  ــرام رامــاً َأبغــي وظُلْمــي ي٥(وم(  

   ــد ــاز ونج ــشْرقَ الحج دون أن ي  
  

    ــشآم ــا وال ــان بالقن   )٦(والعراق

                                              
تناعه وقدرته على دفع الظلم، فهو إما مدرك ما مال فخر إالّ لمن ال يظلم ال: يقول )١(

  .ون في إدراك مطلوبه، وال ينام على ضيمطلب أو محارب ال يتها
قصر، أي ال يعد عزماً ما قصر اإلنسان فيه، وال يعد همة ما حال الظالم : مرض )٢(

  .دون طلبه
عجز الزمان عن أن يدخل علي أمراً ال أحتمله، كما وجدني الكرام صبوراً : يقول )٣(

  .على نوائب الدهر
  . نظر نفسه في الوقت الذي يقف فيه الناس تحت أخمصيهنه ال يزال متواضعاَ فيإأي ) ٤(
ال أستلذ القرار فوق شرار : يقول. المطلب: والمرام. ما تطاير من النار: الشرار )٥(

  .غي مطلباً ما دام ظلمي مطلوباًالنار، أي ال أصبر على مقاساة الذل، وال أب
  .اق العجميالعراق العربي والعر: قاناوالعر. غص به: شرق بالشيء )٦(
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ــا  ــاِر إذا س ــو بالغب ــرق الج   شَ
  

  ــي ــامر عل ــد القَمقَ ــن أحم   )١( ب

  األديـب المهــذّب اَألصـيد الــضر    
  

       مـاماله الـسري دعالج الذكي ٢(ب(  

  والذي ريـب دهـره مـن ُأسـارا          
  

         ومن حاسـدي يديـه الغمـام ٣(ه(  

  يتداوى من كثـرة المـال بـاإلقالل       
  

  ـــقاممـــاالً س جـــوداً كـــأن  
ـ             حسن فـي عيـوِن أعدائـه َأقْـ

  
        واممن ضيفه رأتـه الـس ح٤(ـب(  

لو حمى سيداً مـن المـوت حـاٍم            
          

  لحمـــاك اإلجـــالُل واإلعظـــام  
  

إن قصيدته هذه تفيض باأللم والشكوى، فهو ال يرى نفسه جديراً بالفخر 
فالفخر خليقٌ بمن ال يرضى بالذل . بعد أن احتمل من الجور ما احتمل

يد شيئاً من عزة نفسه وكبريائه الجريح ليرى والهوان، ولكنه يحاول أن يستع
نفسه فوق األنام جميعاً، ثم يخلص إلى مدح صديقه المري الذي وجد فيه 

  .  عزاء عما لحق به من َأذى ونكران للجميل
ولكن المقام لم يطل في حمى هذا الصديق فاضطر إلى أن يغادره 

مار، ففر من جرش دون وداع أو اسئذان؛ خوفاً من مالحقة بدر بن ع
  :وقال معتذراً

  ال تُنِكرن رحيلي عنك فـي عجـلٍ       
  

ــارِ    ــر مخت ــي غي ــإنَّني لرحيل   ف
  ــه   وربمــا فــارقَ اإلنــسان مهجتَ

  
  يوم الوغى غير قاٍل خَـشْية العـارِ       

ــاربهم    ــساٍد ُأح ــتُ بح ــد مني   وق
  

  فاجعل نداك عليهم بعض أنـصاري       
                                              

)١( السيد: امقَالقَم.  
  .  الكريم: الجعد. الماضي في األمور: والضرب. الملك العظيم: األصيد )٢(
  .  جمع أسرى جمع أسير: وأساراه. صروفه ونوائبه: ريب الدهر )٣(
اله مهو حسن ولكنه في عيون أعدائه أقبح من ضيفه في عيون . الماشية: السوام )٤(

  .   بله لألضيافالراعي ألنه ينحر إ
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  : اضطرابه   بادية الشام
 وقد ضاقت به األرض -وراح المتنبي يهيم في  بادية الشام متَخفِّياً 

 باحثاً عن مالٍذ يحميه من مالحقة بدٍر وأعوانه، فلم يجد غير - على رحِبها 
الشعر مالذاَ ينفِّس فيه عن كربه وسخْطه على الذين نغَّصوا عليه عيشه، 

  : وأزعجوه عن مستقره؛ فقال قصيدته الرائية
ى مـن أمـورٍ       عذيري من عـذار  
  

  )١(سكن جـوانحي بـدَل الخـدورِ        

ــصرٍ    ــاواِت ع ــسماِت هيج   ومبت
  

  )٢(عن األسياف ليس عـن الثغـور       

ــا     ــدمي إليه ــشمراً ق ــتُ م   ركب
  

ــضفوِر   ــِق ال ــذافٍر قل ــّل ع   )٣(وك

  أواناً فـي بيـوِت البـدِو رحلـي          
  

ــرِ     ــد البعي ــى قَتَ ــةً عل   )٤(وآون

  الــصم نَحــريُأعــرض للرمــاح   
  

  )٥(وأنِصب حـر وجهـي للهجيـرِ        

  وَأسري في ظـالم الليـِل وحـدي         
  

ــرِ    ــٍر مني ــي قم ــه ف ــَأني من   ك
  فَقُْل في حاجـٍة لـم َأقْـِض منهـا           

  
  )٦(على شَغَفي بها شَـروى نَقيـرِ         

ــسيٍس   ــب إلــى خ   ونفــٍس ال تُجي
  

ــر   ــى نظي ــدار عل ــيٍن ال تُ   )٧(وع

                                              
كناية عن الخطوب العظام إنه يشكو : والعذارى هنا. شكواي منه: عذيري من فالن )١(

  .من هذه الخطوب التي اتخذت من قلبه مسكناً لها
من عذيره من حروب تبسم هبواتها عن : يقول. الحروب جمع هيجاء: الهيجاوات )٢(

  .  بريق السيوف ال عن الثغور
 وهو هنا ،ر وهو الحبل تشد به الرحالفجمع ض: ورفوالض. من اإلبلالقوي : الغذافر )٣(

  .  يشير إلى خوضه الحروب راجالً وراكباً فهو متمرس بها
  .خشب الرحل: القتد )٤(
  .الصالب: والرماح الصم. ر شدة الحريوالهج. ما بدا منه: حر الوجه )٥(
وشروى .  على شغفي بهاكم من حاجة حاولت الحصول عليها، ثم لم أنل منها شيئاً) ٦(

 والعبارة تضرب مثالً للشيء  نكتة في ظهر النواة،: والنقير،مثله: شروى الشيء: نقير
  .الحقير

  .ال تواتيني نفسي على أمٍر خسيس، وال تقنع به، كما أن عيني ال ترى نظيراً لي: يقول) ٧(



 

 -٩٧-

ــفّ ــاني وك ــن أت ــاِزع م    ال تُن
  

  )١(ينازعني سوى شَـرفي وِخيـري     

ــي     ــتَ عنّ ــٍر جوزي ــِة ناص   وقلَّ
  

ــدهورِ    ــر ال ــا ش ــك ي ــشر من   ب
  عــدوي كــلُّ شــيٍء فيــك حتــى  

  
ــصدوِر   ــوغَرة ال م ــم ــتُ اُألك   لَِخلْ

  فلو أنـي حـِسدتُ علـى نفـيسٍ          
  

ــوِر     لَجــدتُ بــه لــذي الجــد العث
ــاتي       ــى حي ــِسدتُ عل ــي ح ولكن

     
  ــر    الحيــاِة بــال ســروِرومــا خي

  
ثم يخلص في أخر القصيدة إلى هجاء ابن كروس المسبب اَألول في 

  : محنته، وإفساد العالقة بينه وبين ابن عمار فيقول
  فيا بن كروٍس يـا نـصفَ أعمـى        

  
ــا نــصفَ البــصيِر     وإن تَفْخَــر في

  تُعادينـــا ًألنَّـــا غيـــر لُكْـــٍن  
  

ــورِ    ع ــر ــا غي ــضنا ألنَّ   )٢(وتُبِغ

فلو كنـت امـرًأ يهجـى هجونـا             
  

  )٣(ولكن ضاق ِفتْـر عـن مـسيرِ         

  
  : العودة إىل أنطاكية

هـ ترامى إلى سمع المتنبي في مضطربه ٣٢٩وفي منتصف سنة 
 يعود عه َأنسبن عمار قد رحل إلى بغداد، وَأصبح بو الصحراوي أن بدر

دراجه إلى حواضر الشام؛ فقصد مدينةَ َأنطاكية ل يدخَل في حمى قاضيها َأ
أبي عبيد اهللا بن محمد الخصيبي، فيمدحه بقصيدته النونية التي يقول 

  :فيها
                                            

رك كل شيء إالّ إن كفه سخيه ال تمسك شيئاً وتت: الكرم يقول: بكسر الخاء: الخير )١(
  .  امشرفه وكرمه فإنه ال يسخو به

  .جمع ألكن وهو ثقيل اللسان: لُكْن )٢(
والفتر يضيق مقداره عن . أي ال مجال للشعر فيك، فإن الشعر يرتفع عن قدرك) ٣(

  .  هفيالسير 



 

 -٩٨-

  أفاضُل الناِس أغراض ِلـذا الـزمنِ    
  

  يخلو من الهم َأخالهم مـن الِفطَـنِ     
  وإنَّما نحـن فـي جيـٍل سواسـيةٍ          

  
  شر  ِقٍْم على بدنمن س ر١( على الح(  

  لَـقٌ حولي بكـل مكـاٍن مـنهم خِ         
  

  )٢(تُخطي إذا جئتَ باستفهامها ِبمـنِ     

ــرٍر   ــى غَ ــداً إالَّ عل ــري بل   ال أقت
  

  )٣(وال َأمر ِبخَلْـٍق غيـِر مـضطِغنِ      

  وال ُأعاشــر مــن َأمالكهــم أحــداً  
  

  إالَّ أحقَّ بضرِب الرأِس مـن وثَـنِ         
ــنِّفهم    ــا ُأع هم ممــِذر ــي َألع   إن

  
  )٤(حتى ُأعنّفُ نفسي فـيهم وأنـي        

  
  :   ى أن يقولإل

      مهاُأللى بـادوا مكـاِرم ألقى الكرام  
  

بي عند الفـرِض والـسنَنِ         )٥(على الخصـي

  قاٍض إذا التبس األمران عـن لـه         
  

  رأي يخلِّص بـين المـاِء واللـبنِ         
  غض الـشباِب بعيـد فجـر ليلتـه        

  
  مجاِنب العين للفحـشاء والوسـنِ       

   معهـا  أفعاله نَسب لـو لـم يقُـلْ         
  

  جدي الخصيب عرفنا الِعرقَ بالغُصنِ   
  منـذ احتبيــتَ بأنطاكيــةَ اعتــدلت   

  
  )٦(حتى كأن ذوي األوتار في هـدنِ        

                                              
والمراد نحن في جيل من الناس تساووا في الشر . متساوون في الشر واللؤم: سواسية )١(

  .  وهم أكثر شراً على الكريم من السقم. يردون الخ
: يقول. جمع خلقه وهي الصورة التي يخلق عليها الشيء والمراد األشخاص: ِخلَق )٢(

  .حولي من هؤالء الناس جماعة كالبهائم التي ال تعقل
  .تعريض النفس للتهلكة: الغرر. أتتبع: أقتري )٣(
إني أعذرهم فيما ألومهم به من الغفلة : يقول. أفتر: أني. ابتدائية: حتى. اللوم: التعنيف )٤(

  .  واللؤم ألنهم جهال، والجاهل ال يالم على ترك المكارم
إن الكرام أورثوه مكارمهم، فهي عنده بجانب فروض الدين وسننه، يحافظ : يقول )٥(

  .عليها كما يحافظ على هذه
. سيفه، وقد يحتبي بيديهأن يجمع الرجل ظهره وساقيه بعمامته أو بحمائل : االحتباء )٦(

  .جمع هدنة وهي السكون بين المتحاربين: والهدن. جمع وتر وهو الثأر: األوتار



 

 -٩٩-

  : ذهابه إىل العراق وموت جدته
وفي أثناء وجود المتنبي لدى ابن الخصيب ورده كتاب من جدته ألمه 

عراق، ولم يمكنه دخول تشكو شوقها إليه، وطول غيبته عنها؛ فتوجه نحو ال
وكانت جدته قد يئست منه فكتب . الكوفة على حالته تلك، فانحدر إلى بغداد

إليها كتاباً يسألها المسير إليه، فقبلَتْه، وحمت لوقتها سروراً به، وغلب الفرح 
  )*(:على قلبها؛ فقتلها، فقال يرثيها

  أال ال ُأري األحداثَ مـدحاً وال ذمـا   
  

  )١(ها جهالً وال كفُّها ِحلْمـا     فما بطْشُ   

  إلى مثِل ما كان الفتى مرِجع الفتـى    
  

  )٢(يعود كما ُأبدي ويكِْري كما َأرمى       

  لــِك اُهللا مــن مفجوعــٍة بحبيبهــا  
  

  قتيلِة شوٍق غيِر ملِحقهـا وصـما         
  َأِحن إلى الكأِس التي شـربت بهـا         

  
  وأهوى لمثواها التراب وما ضـما        

  عليهـا خيفـةً فـي حياتهـا       بكيتُ    
  

ــدما     وذاق كالنــا ثُكْــَل صــاحبه ِق
   صـنعت بنـا    عرفتُ الليالي قبَل ما     

  
  فلما دهتْني لم ِتزدنـي بهـا ِعلْمـا         

  حرام على قلبي  الـسرور فـإنني         
  

  أعد الذي ماتت بـه بعـدها سـما          
  طلبتُ لهـا حظـا ففاتَـتْ وفـاتني        

  
      ِضيتْ بي لو رضيما  وقد رتُ بها ِقس  

  فأصبحتُ َأستسقي الغمـام لقبرهـا       
  

  وقد كنتُ استسقي الوغى والقنا الصما        
  وكنتُ قُبيَل الموِت أستعظم النـوى       

  
  فقد صارت الصغرى التي كانـِت العظمـى         

                                              
 -  كما ذكرنا -يرجح بالشير أن المتنبي علم أثناء وجوده لدى ابن الخصيب ) *(

ولكن مقدمة القصيدة تشير إلى ذهابه . بموت جدته فنظم هذه القصيدة في رثائها
تمكنه من دخول الكوفة ألسباب نجهلها، فكتب إليها يسألها إلى العراق وعدم 

المسير إليه إلى بغداد، ولم تذكر المصادر التي تناولت سيرة المتنبي شيئاً عن 
المسار الذي اتخذه للوصول إلى بغداد، لذلك اكتفينا باإلشارة إلى ذلك بحسب ما 

  .ورد في مقدمة القصيدة
  .اثه وال أذمها ألن الفعل في ذلك ليس لهاال أمدح نوب الدهر وأحد: يقول )١(
  .زاد: وأرمى. نقص: وأكرى الشيء. خلق: أبدي )٢(



 

 -١٠٠-

ــبالً    ــب مق ــفا أالّ ُأِك ــوا أس   ف
  

  لرأِسك والصدِر اللَّذَي ملئـا حزمـا        
  لطيـب الـذي   وأالّ ُأالقي روحـِك ا      

  
  كَأن ذكي المسِك كـان لـه جـسما       

  لئن لـذَّ يـوم الـشامتين بيومهـا          
  

  فقد ولَـدت ِمنّـي ألنفِهـم رغْمـا          
  تغرب ال مـستعظماً غيـر نفـسهِ         

  
  وال قــابالً إالّ لخالقـــه حكمـــا   

  ما أنت في كـل بلـدةٍ      : يقولون لي   
  

  وما تبتغي ما أبتغي جلَّ أن يـسمى         
ــيهم     ــأن بن ــأنني ك ــالمون ب   ع

  
  جلوب إليهم مـن معادنـه اليتْمـا         

  بأصعب من أن أجمع الجد والفهمـا      وما الجمع بين الماِء والناِر في يدي  
ــه   ــِصر بذُبابـ ــي مستنـ   ولكننـ

  
  ومرتكب في كل حاٍل بـه الغَـشْما         

ــي    ــاِء تحيت ــوم اللق ــه ي   وجاِعلُ
  

        البطـَل القَر ـ وإالّ فلستُ الـسيد ام  
  أنا يا دنيـا إذا شـئِت فـاذهبي   كذا    

  
  ويا نفس زيدي في كرائههـا قُـدما     

فال عبرت بـي سـاعةٌ ال تُِعزنـي            
   

  ال صحبتني مهجـةٌ تقبـُل الظُّلْمـا         
       

  : التوجه إىل حلب
هـ  غادر ابن رائق قاعدةَ ملكه في الشام ٣٢٩وفي شهر رمضان سنة 

ِر األمراء، ولكنه اغتيل سنة ة لقب أميعائداً إلى بغداد حيث نال للمرة الثاني
فسارع . هـ في شهر رجب بأمر من ناصر الدولة صاحب الموصل٣٣٠

محمد اإلخشيد بإرسال جيش بقيادة مساور بن محمد فاستولى على حلب مما 
هـ ٣٣٠أغرى المتنبي باللِّحاق بالقائد المنتصر في الشهور األولى من سنة 

  : خاصة فمدحه بقصيدتين يقول في األولىآمالً بأن يحظى لديه بمكانٍة 
ــريح ــك التب ــالً كمــا بــي فَلْي   جلَ

  
        الـشيح ذا الرشأ اَألغـن ١(أِغذاء(  

                                              
ليكن التبريح عظيماً مثل الذي : يقول. الجهد والشدة: التبريح. األمر العظيم: الجلل) ١(

ؤه : ثم يقول. حّل بي وإالّ فال ليس غذاء هذا الرشأ الشيح كظباء الصحراء، بل غذا
  .قلوب العشاق
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  لعبت ِبمشْيِتِه الـشَّموُل وغـادرت      
  

        نام لـوال الـروحنَماً من اَألص١(ص(  

ــضرجت    ــه فت ــه الحظتُ ــا بالُ   م
  

    المجــروح وفــؤادي ناتُــهجو  
ــا    ــداه فــصابنيورمــى ومارمت   ي

  
ــريح     )٢(ســهم يعــذِّب والــسهام تُ

ــا   ــزار وال مــزار وإنَّم ــرب الم   قَ
  

        فنلتقـي ويـروح نَـان٣(يغدو الج(  

ــفَّنا   ــك وش ــرائرنا إلي ــشَتْ س   وفَ
  

     نا فبـدا لـكتعريـض٤( التــصريح(  

ــتْ    ــوُل تقطَّع ــِت الحم ــا تقطَّع   لم
  

     طُلــوح وكـأنهن ٥(نفـسي َأسـى(  

   من الحبيـِب محاسـناً       وجال الوداع 
     

        قبـيح لـينالعزاِء وقد ج نس٦(ح(  

  :إلى أن يقول  
  لوال األمـين مـساِور بـن محمـدٍ      

  
        نـصيح دشِّمت خطـراً ور٧(ما ج(  

                                              
جعلته الخمر يترنح في مشيته، وزادت في حسنه، حتى بدا : يقول. الخمر: الشمول )١(

  . كأنه صنم لوال أنه ذو روح
هو يترنح في مشيته كأنه نشوان، ولكنها نشوة الدّل وليست نشوة الخمرة كما ذكر : أو

  .البرقوقي
 فأصابني سهمه، رماني بلحظه: يقول. على لغة من يقول قاما أخواك: وما رمتا يداه )٢(

  .ولكنه سهم مختلف عن السهام المعروفة التي تقتل فتريح وإنما يعذب من أصابه
  .القلب: الجنان )٣(
إن عدم : يقول. عدم التصريح بالقول: والتعريض. أنحله: شفه. األسرار: السرائر )٤(

 السقم إن عدم التصريح بما تجنُّه الضلوع، والنحول الدال على: يقول. التصريح بالقول
  .يقوم مقام التصريح، وبيان حقيقة الحال

لما : جمع طلح شجر تشبه به الجمال عليها الهوادج يقول: الطلوح. األحمال: الحمول )٥(
  .ارتحل األحباب وتفرقوا وبدت ركابهم كأنها طلوح تقطعت نفسي وجداً وحزناً

  .يل على الفراق قبيحاًكشف الوداع محاسن الحبيب عند الفراق، فصار الصبر الجم: يقول )٦(
يقول لوال الممدوح . الناصح: والنصيح. كُلّفت والضمير عائد على اإلبل: جشّمت) ٧(

ما عرضنا إبلنا للخطر وال تجاهلنا قول الناصح الذي نهانا عن ركوب هذه 
  .  األهوال
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  ومتى ونَتْ وَأبـو المظفَّـر َأمهـا       
  

         تـيحم ١(فأتاح لي ولهـا الِحمـام(  

        بروقَـه الـسماء ِجـبِشمنْا وما ح  
  

  وح      الـريح تْـهروما م ى يجود٢(ر(  

  هذا الذي خَلَـِت القـرون وذكـره         
  

   ٣(وحديثُـه فــي كُتْبهــا مــشروح(  

ــورةٌ    ــه مبهـ ــا بجمالـ   َألبابنـ
  

  وحــض   وســـحابنا بنواِلـــه مفْـ
  يا بن الذي مـا ضـم بـرد كابنـه       

  
  ــريح ــم ض ــد ض ــرفاً وال كالج   شَ

  نَفديك من سـيٍل إذا سـئل النـدى          
  

  ــسيح وم ــا دم ــوٍل إذا اختلط   )٤(ه

  لو كنتَ بحراً لم يكن لـك سـاحلٌ          
  

        اللُّـوح ٥(أو كنتَ غيثاً ضاق عنك(  

  إن القريض شـٍج بِعطفـي عائـذٌ         
  

       ك الممـدوحواءس ٦(من أن يكون(  

  وذكـي رائحـة الريـاِض كالمهــا     
  

        على الحيـا فتفـوح ٧(تبغي الثناء(  

ـ        ابن كريمـٍة    جهد المِقلِّ فكيـف ب
         

        فـصيح ٨(تُوليه خيـراً واللـسان(   
                                                  

 إذا توانت هذه اإلبل في سيرها قاصدة: والمراد. قصدها: َأمها. توانت وفترت: ونت )١(
   . الممدوح فالموت خير لي ولها

ومرته . وهو جدير بأن يجود دون أن يطلب منه ذلك. رجونا عطاءه: شمنا بروقه )٢(
  .استدرته: الريح

   . أي تمضي القرون واألدهار ويبقى ذكره ويخلّد في الكتب: خلت القرون )٣(
 معطوف على سيل أي أي وهول: هول: العرق سمي مسيحاً ألنه يمسح إذا صب: المسيح) ٤(

  .إن الممدوح سيل عند العطاء، وهول عند القتال إذا سالت الدماء وامتزجت بالعرق
  .الهواء بين السماء واألرض: اللُّوح )٥(
يستجير الشعر بي من أن أمدح به : يقول. الجئ: عائذ. الجانب: العطف. حزين: شٍج )٦(

  .إذْ ال يستحقه غيرك: سواك
ليست الرائحة الطيبة التي تفوح من الرياض إالَّ ثناء على المطر : وليق. المطر: الحيا )٧(

وكأن المراد هو أن شعر المتنبي ثناء على كرم الممدوح وعطائه، فهو . الذي أحياها
  .كالعطر الذي يفوح من الرياض اعترافاً بفضل المطر

التعبير عن الذي قلت ذات يده، فرائحة الرياض أقصى ما تستطيعه من : جهد المقّل )٨(
  !الشكر، فكيف ظنك إذا كان اإلحسان إلى شاعر فصيح؟



 

 -١٠٣-

  : ثم مدحه بقصيدة ثانية عند دخوله حلب يقول فيها
ــذا ــمٍس ه ــرن ش ــساِور أم قَ َأم  

  
  )١(َأم ليـثُ غــاٍب يقــدم األســتاذا   

  ِشم ما انتضيتَ فقد تركـتَ ذُبابـه         
  

  )٢(ِقطَعاً وقد تـرك العبـاد جـذاذا         

  ن يزداٍذ حطَمـتَ وصـحبه     هبك اب   
  

  )٣(َأتَرى الورى َأضحوا بني يـزداذا       

  غادرتَ أوجههـم بحيـث لقيـتَهم        
  

ــالذا   ــودهم َأفـ ــاءهم وكُبـ   أقْفـ
  في موقٍف وقفَ الِحمـام  علـيهم         

  
  في ضـنِْكِه واسـتَحوذَ اسـتحواذا        

ــا    ــا ِجْئتَه فلم مــه ــدت نفوس مج  
  

  لفــوالذا َأجريتَهــا وســقيتَها ا   
ــداً     ــاك محم ــا رَأوك رَأوا َأب   لم

  
  في جوشَـٍن وأخـا َأبيـك معـاذا          

  َأعجلْتَ َألْـسنَهم ِبـضرب رقـابهم        
  

ــارس إالَّ ذا     ــولهم ال ف ــن ق   ع
  ِغر طلعتَ عليـه ِطلْعـةَ عـارضٍ         

  
ــالً ورذَاذا    ــا واب ــر المناي   )٤(مطَ

   ــه ــتَ ثياب ــد بلَلْ ــيراً ق ــدا أس   فغ
  

ــلَّ    ــدٍم وب ــاذا ب ــه اَألفْخ    ببوِل
ــه   ــشرفيةُ طُرقَ ــه الم ــدت علي س  

  
  فانــصاع ال حلَبــاً وال بغــداذا    

  طلب اإلمارةَ في الثغـور ونـشؤه        
  

  )٥(ما بـين كرخايـا إلـى كَلْـواذا          

ــوةً     ــنَّةَ حل ــِسب األس ــه ح   فكأن
  

ــي واآلزاذا    ــا البرنـ   )٦(َأو ظنَّهـ

لم يلقَ قبلَك من إذا اختلـف القنـا             
         

   )٧(جعل الطّعان من الطعـان مـالذا        
                                                  

  .المراد به الوزير: األستاذ. أول ما يبدو منها: قرن الشمس )١(
. القطعة المكسورة: جمع جذاذة: والجذاذ. حده: وذباب السيف. أغمده: شم سيفك )٢(

  .ناس قطعاًأغمد سيفك الذي سللته، فقد تفلل حده من الضراب، وقد ترك ال: يقول
  .هو محمد بن يزداذ نائب ابن رائق بحلب هزمه مساور بن محمد: ابن يزداذ )٣(
)٤( السحاب المعترض في األفق: والعارض. الغافل: هو ابن يزداذ، والغر: ِغر.  
  .أي إنه سوادي خسيس ال يصلح لإلمارة. قريتان بسواد العراق: كرخايا وكلواذا )٥(
  .ن من التمرنوعا: البرني واألزاذ )٦(
  .الملجأ: والمالذ. تداخلها في القتال: اختالف القنا )٧(



 

 -١٠٤-

  :   أنطاكية من جديد
وممن تقرب إليهم من عمال اإلخشيديين في الشام علي بن أحمد بن 
عامر اَألنطاكي الذي كان عامالً لهم في تلك المدينة فمدحه برائيته 

  :المشهورة
      خيالً من فوارسـها الـدهر ُأطاعن  

  
  كذا ومعي الـصبر   وحيداً وما قولي      

  وأشجع منّي كـلَّ يـوٍم سـالمتي         
  

         ـر١(وما ثبتت إالَّ وفي نفـسها َأم(  

  تَمرســتُ باآلفــات حتــى تركتُهــا  
  

         رالـذُع تقوُل أماتَ الموتُ أم ذُِعر  
  وأقدمتُ إقـدام اَألتـي كـأن لـي          

  
          ٢(سوى مهجتي أو كان لي عنـدها ِوتْـر(  

     عستأخذْ و ها قبـل بينهـا  ذَِر النفس  
   

       همـا العمـر٣(فمفتِرقٌ جاراِن دار(  

ــةً   ــا وقين ِزق المجــد بنــس وال تَح  
  

       إالَّ السيفُ والفتكةُ الِبكْـر فما المجد  
  وتضريب أعناقَ الملوِك وأن تُـرى       

  
     ـرجالم والعسكر واتُ السودالهب لك  

  وتركُك فـي الـدنيا دويـا كأنمـا          
  

    تداوُل سمع   ـشْرلُـه العالمـرِء َأنم  
   ناقصٍ إذا الفضُل لم يرفعك عن شكرِ       

  
       ٤(على هبٍة فالفضُل فيمن له الشكر(  

  ومن ينفِق الـساعاِت فـي جمـع مالـهِ           
  

          مخافةَ فَقْـٍر فالَّـذي فعـَل الفقـر  
  علي ألهـل الجـور كـلُّ ِطمـرةٍ          

  
     ح ِمْلء عليها غالميـر  ز٥(ومه ِغم(  

ــأطر   ــدير ب ــيهمي ــاِح عل   اف الرم
  

     ى الخمرالمنايا حيث ال تُشْتَه كؤوس  
ـ           وكم من جباٍل جبتُ تشهد أنني ال

    
            جباُل وبحٍر شـاهٍد َأننـي البحـر

                                                     
  .ولكن سالمته بقيت ألمر عظيم سيظهر على يديه. أن سالمته أشجع منه: يقول )١(
)٢( النفس: المهجة. الثأر: الوتر . السيل: األتي.  
طان فإنها دع نفسك تأخذ ما تستطيع من لذة أو مال، أو سل: يقول. الطاقة: الوسع )٣(

  .مفارقة جسدها ال محالة
  .يدعو إلى الترفع عن هبة الناقص والتنزه عن األخذ منه حتى ال تحتاج إلى شكره )٤(
  .الحقد: الغمر. الصدر: الحيزوم. الفرس الوثابة: الطمرة )٥(



 

 -١٠٥-

  : إلى أن يقول
ــا   ــٍل كأنم ــلناه بلي ــوٍم وص   وي

  
          ـرملـٌل حِقـه حرعلى ُأفْقه من ب  

ــا     ــوٍم كأنم ــلناه بي ــٍل وص   ولي
  

  )١(ن دجنِه حلٌل خُـضر    على متْنه م    

ــامراً   ــه أن ع ــا تحت ــٍث ظننَّ   وغي
  

          تْ أو في السحاِب له قبـرم٢(عال لم ي(  

  أِو ابن ابنِه الباقي علي بن أحمـدٍ          
  

         ويدي ِصـفْر زبه لو لم أج ٣(يجود(  

  فتى ال يضم القلـب ِهمـاِت قلبـه          
  

        ه صـدرلما ضم ها قلبم٤(ولو ض(  

  فــديذعاًمــم ــاِل س ــاِء الرج   ى بآب
  

         رـزالذي ما له ج دالم ٥(هو الكرم(  

  وما زلتُ حتى قادني الشوقُ نحـوه        
  

          سايرني في كلِّ ركـٍب لـه ِذكْـري  
ــه    ــل لقائ ــار قب ــتكبر اَألخب   وأس

  
        ـرالخُب ـرا التقينا صغَّر الخَب٦(فلم(  

  دعاني إليك الِعلْم والِحلْم والحجـى       
  

  ا الكالم الـنظْم والنائـُل النثـر     وهذ  
  وما قُلْتُ من شـعٍر تكـاد بيوتُـه          

  
         ـرمن نُورها الِحب ضيبإذا كُتبت ي  

  كأن المعاني فـي فـصاحة لفظهـا       
  

         ـرهـا أو خالئقُـك الزالثُري نجوم  
وجنَّبني قُـرب الـسالطين مقْتُهـا          

        
      ٧(وما يقتضيني من جماجمها النَّسر(  

                                              
يريد أنه سافر في أيام الربيع واألرض . الظلمة وأراد به الغيم: الظهر، والدجن: المتن )١(

  .راءخض
  .هو جد الممدوح: عامر )٢(
  خالية: صفر )٣(
أي إن ما في قلبه من الهمم ال يجمعها قلب غيره ألن الصدر آنئٍذ . جمع همم: ِهمات )٤(

  .  ال يتسع لها
أي كرمه في مد دائم ال . السيد الكريم: السميذع. فديناك بآبائنا: أي يقول له الرجال )٥(

  .جزر له
  .ر والمراد أنه وجده خيراً مما كان يسمعه عنهاالختبا: الخُبر )٦(
اجتنبتُ السالطين ألنني أمقتهم، وبودي لو استطعت أن أقدم : يقول. يطالبني: يقتضيني )٧(

  .جماجمهم طعاماً للنسور



 

 -١٠٦-

ومدح في هذه الفترة علي بن محمد بن سيار أحد رجال الحرب وكان 
أبوه والياً على أنطاكية، وكان علي هذا يحب الرمي بالنُّشَّاب ويتعاطاه، فكتب 

  :إليه المتنبي يقول
  ضروب النـاِس عـشَّاقٌ ضـروبا      

  
  )١(فأعـــذَرهم أشَـــفُّهم حبيبـــا  

  وما سكَني سـوى قتـِل األعـادي       
  

  )٢( مـن زورٍة تـشفي القلوبـا    فهل  

  تظَــلُّ الطيــر منهــا فــي حــديٍث
  

  )٣(ترد بهـا الـصراِصر والنعيبـا        

ــيهم  ــاءهم عل ــستْ دم ــد لَِب   وق
  

  )٤(حـداداً لـم تَـشُقَّ لهـا جيوبـا       

ــى   ــَل حت ــنَهم والقت ــا طَع   َأدمنْ
  

  )٥(خَلَطْنـا فـي عظـاِمهم الكُعوبـا      

ــديماً    ــت ق ــا كان ــأن خيولَن   ك
  

  ــس ــاتُ   )٦(قَّى فــي قُحــوفِهم الحليب

ــيهم   ــافرٍة عل ــر ن ــرت غي   فم
  

  )٧(تدوس بنـا الجمـاجم والتريبـا        

ــواها  ــِضبتْ شَ ــد خُ ــدمها وق   يق
  

  )٨(فتى ترمي الحروب به الحروبـا       

ــالي     ـــزوانِة ال يب ــديد الخُنْ ش
  

ــيبا    ــر أم ُأص ــاب إذا تنم   )٩(أص

                                            
أي أحق الناس بالعشق والحب من كان محبوبه . أفضلهم: أشفّهم. األصناف: الضروب )١(

  .أفضل
أحب شيء إلى نفسي قتل أعدائي، فهل : يقول. يه النفس وتهواهما تسكن إل: السكن )٢(

  !أظفر بذلك؟
)٣( والنعيب. جمع صرصرة وهو صوت النسر والبازي ونحوها: الصراصر. تردد: ترد :

  .أي هل من سبيل إلى معركة يكثر فيها القتلى فيجتمع عليها الطير. صوت الغراب
ماء القتلى فتتلطخ بها وتجف عليها، أي إن الطير تغوص في د. أي الطير: لبست )٤(

فتسود، وتصير كأنها ثياب حداد على القتلى بيد أنها لم تشق عليهم جيوباً كما تفعل 
  .النساء الباكيات على موتاهن

  .جمع كعب وهو ما بين األنبوبتين من القناة: الكعوب )٥(
كأن خيلنا في أي . جمع قحف بكسر القاف، وهو العظم الذي فوق الدماغ: القحوف )٦(

  .صغرها كانت تُسقَّى اللبن في أقحاف رؤوسهم
  .عظم الصدر، والجمع ترائب: التريب )٧(
إن هذه الخيل يزجها في الحرب فتى طال تَمرسه بها، فكلما : يقول. القوائم: الشَوى )٨(

  .فرغ من حرب خاض حرباً أخرى
  .مر غضباًصار كالن: تنّمر. المراد بها الِكبر: الخنـزاونة )٩(



 

 -١٠٧-

  :  إلى أن يقول
   عجيـب  عجيب في الزمـان ومـا     

  
ــا    ــياٍر عجيب ــن آِل س ــى م   )١(َأت

  وشيخٌ في الـشباِب ولـيس شـيخاً      
  

ــغ المــشيبا     يــسمى كــلُّ مــن بل
  قــسا فاُألســد تفــزع مــن قــواه  

  
ــذوبا     ــزع َأن ي ــنحن نَفْ   ورقَّ ف

  أشد مـن الريـاِح الهـوِج بطْـشاً          
  

  وَأسرع في النـدى منهـا هبوبـا         
ــا    ــن رأين ــى م ــالوا ذاك َأرم   وق

  
ــا    ــرض القريب ــتُم الغ ــتُ رأي   فقل

  ألستَ ابن اُألولى سـِعدوا وسـادوا       
  

ــا     ــرًأ إالَّ نجيب ــدوا أم ــم يِل   ول
  ونالوا ما اشـتهوا بـالحزِم هونـاً          

   
ــا    ــم دبيب لُهــوحشَ نَم ــاد ال   وص

  : ثم مدحه بقصيدة ثانية تُعد من روائع شعره يقول فيها  
هــر ــه أكثَ ــالي بلْ ــلُّ فَع ــدَأق جم   

  
          ـدلم أنَْل ج فيه ِنلْتُ َأم ٢(وذا الِجد(  

ــشايٍخ   ــا وم ــي بالقَنَ   ســأطلب حقّ
  

        دـرمن طوِل ما التثموا م م٣(كأنه(  

  ثقاٍل إذا القَـوا ِخفـاٍف إذا دعـوا          
  

  )٤(كثيٍر إذا شَدوا قليـٍل إذا عـدوا         

  وطَعٍن كَأن الطعن ال طعـن عنـده         
  

   وضرٍب كَأن      دـره بـرمن ح النار   
  إذا شئتُ حفَّت بي على كّل سـابحٍ         

  
         درجاٌل كأن الموتَ في فمهـا شَـه  

   ــه ــاِن ُأهيلَ ــذا الزم ــى ه   َأذُم إل
  

        غْـدهم وـزموَأح م٥(فأعلمهم فَـد(  

                                              
  .هو عجيب أي الممدوح: عجيب )١(
: والجد بكسر الجيم. دع: بلْه. اسم للفعل الحسن من الجود والكرم ونحوهما: الفَعال )٢(

فإذا وفقت . الحظ، أي أن أقل فعٍل أقوم به إنما هو في سبيل المجد: وبفتحها. االجتهاد
  .في ذلك أو لم أوفق فذلك عائد إلى الحظ

ب حقي بنفسي وبأصحاب محنكين مجربين ال يفارقهم اللثام ألنهم أحالس سأطل: يقول )٣(
  .حرب

أي شديدو الوطأة على العدو، سريعو اإلجابة للنجدة، وهم على قلّتهم يغنون : ثقال )٤(
  .  غناء العدد الكثير لشجاعتهم ومضائهم

  .األحمق الخسيس: الوغد. العيي في ثقل وقلة فهم: الفدم )٥(



 

 -١٠٨-

ــٍم هم عوأبــصر هم كلْــبوأكــرم  
  

       هم ِقـردوأشـجع هم فهدده١(وَأس(  

  ى الحر أن يـرى    ومن نكد الدنيا عل     
  

          ـدا لـه مـا مـن صـداقته بعدو  
         منهـا م واللـةٌ بقلبي وإن لـم َأر  

  
        ـد٢(وبي عن غوانيها وإن وصلت ص(  

  خليالي دون الناِس حـزن وعبـرةٌ       
  

         على فَقِْد من َأحببتُ مالهمـا فَقْـد  
ــا    ــالجفوِن كَأنم ــوعي ب ــج دم   تَلَ

  
     جفـوني لعينَـي كُــلِّ باكيـٍة خَــد  

  وإني لَتُغْنينـي عـن المـاء نُغْبـةٌ       
  

         بـدالر ِبرعنه مثَل ما تَـص واصبر  
  وأمضي كما يمضي السنان ِلِطيتَّـي       

  
       قْـدة العوَأطوي كما تَطْوي المجلَّح  

  وُأكِبر نفسي عـن جـزاٍء ِبِغيبـةٍ         
  

         ـدهمالـه ج نم دهوكلُّ اغتياٍب ج  
         والغَبـا وَأرحم َأقواماً مـن الِعـي  

  
          ِضـد غْـضي ألنَّهـمفـي ب وَأعِذر  

  ويمنَعني ممن سـوى ابـِن محمـدٍ      
  

          أياٍد له عندي تَـضيقُ بهـا ِعنْـد  
  تَــوالى بــال وعــٍد ولكــن قبلهــا  

  
        ـدعـٍد بهـا وعمن غير و شمائلَه  

ـاحبي           سرى السيفُ مما تَطْبع الهند ص
  

        اُهللا ال الهند ٣(إلى السيف مما يطبع(   
ــسه      فلمــا رآنــي مقــبالً هــز نَفْ

  
          ـدـفٍْح لـه حكلُّ ص سامح ٤(إلي(  

  فلم أر قبلي من مشى البحر نحـوه         
  

  ــد اُألس وال رجــالً قامــت تُعاِنقُــه  
  بنفسي الـذي ال يزدهـي بخديعـةٍ         

  
        دوالقَـص وإن كَثُرت فيها الـذرائع  

       ـه ِغنـىقرب ـنوم ه فَقردعب نوم  
  

         ـدبومن مالُـه ع رح هومن ِعرض  
  فإن يك سيار بـن مكْـرٍم انقـضى       

  
          درالـو ـبذَه ِد ِإنرالو ماء فإنك  

                                              
هم كالكلب خسةً ودناءة، والبصير فيهم أعمى القلب، واليقظ ينام نوم الفهد، الكريم في )١(

  .أجبن من قرد: والشجاع
  .النساء الجميالت: والغواني. من الدنيا: أروى منها )٢(
سريت إليه ومعي سيفي يصحبني في طريقي وهو سيف من صنع الهند، : يقول )٣(

  .  وقصدت سيفاً طبعه اهللا وهو الممدوح
وكل صفحة من سيفه . لما رآني مقبالً عليه هز نفسه للقائي كما يهتز السيف: قولي )٤(

  .حد، أي يقطع بصفحته كما يقطع بحده



 

 -١٠٩-

  مضى وبنـوه وانفـردتَ بفـضلهم      
  

         دفَـر عت واحـدم١(وألْفٌ إذا ما ج(  

ــٍد كريمــةٌ   ــر وَأي   لهــم َأوجــه غُ
  

    ــد ــِسنَةٌ لُ ــد وَأل ــةٌ ِع   )٢(ومعرف

ــةٌ     ــك مطاع ــضر وملْ ــةٌ خُ وأردي
     

       دـربـةٌ جقْروم مر٣(ومركوزةٌ س(  

  
  :   دمشق

ثم توجه أَبو الطيب إلى دمشقَ قاصداً علي بن صالح الروذباري الكاتب، 
فألفاها أجلَّ مدِن الشام، فهي جنةُ اَألرض بال خالف؛ لحسن عمارة ونضارة 

سميت بذلك ألنهم : هة رقعة، وكثرة مياه، قيلبقعة، وكثرة فاكهة، ونـزا
وقد بنيت في أرٍض مستوية، فَدحيت بين جباٍل . دمشقوا في بنائها َأي أسرعوا

تحتفّ بها، إلى مياٍه كثيرة، وأشجار وزروع قد أحاطت بها متصلةً، وتُعرف 
ـْزه م. تلك البقعة بالغوطة عرضها مرحلة في مرحلتين . نهاوليس بالشام أن

مع ما يأتي إليه من عين بردى من . ومخْرج مائها من تحِت ِبيعة تُعرف بالفيجة
وليس في بلد آخر مثلها من حيث كثرة األنهار بها، وجريان الماء . جبل ِسنِّير

في قنواتها، فقلَّ أن تمر بحائط إالّ والماء يخرج منه في ُأنبوب إلى حوٍض 
لصادر، وال ترى بها مسجداً وال مدرسة وال يشرب منه، ويستَقي الوارد وا

. خانقاهاً ِإالَّ والماء يجري في بركة في صحن هذا المكان، ويسح في ميضأة
ولها ربض . والمساكن بها عزيزةٌ لكثرة َأهلها والساكنين بها، وضيق بقعتها

اُل وتُحيط بها الجب. دون السور محيطٌ بأكثر البلد يكون في مقدار البلد نفسه
وبها جبُل قاسيون، ليس في موضع من المواضع . الشاهقة من جميع جهاتها
وبها فواكه جيدة فائقة طيبة تُحمُل إلى جميع ما حولها . َأكثر من العباد الذين فيه

                                            
مضى جدك وبنوه، وانفردت بفضائلهم جميعاً، فأنت واحد صورة، جماعة معنى  )١(

  .  كاأللف الذي هو واحد في الصورة جمع في المعنى
)٢( جمع ألد وهو : لُد. كثيرة، غزيرة: معرفة عد. ض المشرقجمع أغر وهو األبي: غُّر

  .الشديد الخصومة
: والمركوزة. والملك السلطان يذكر ويؤنث. يكنى بها عن السيادة: خضرة الرداء )٣(

  .القصيرة الشعر: والجرد. الخيل تربط قريبة من البيوت: والمقربة. الرماح
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من البالد من مصر إلى حران، وما يقارب ذلك فتعم الكّل، وقد وصفها 
  . ي يضرب به المثل في حسنهوَأما جاِمعها فهو الذ. الشعراء فأكثروا

ومن . وجملة اَألمر أنه لم توصف الجنة بشيء إالَّ وفي دمشق مثله
المحال أن يطلب بها شيء من جليل أعراض الدنيا، ودقيقها إالّ وهو فيها 

هـ بعد حصاٍر ١٤وفتحها المسلمون في رجب سنة . أوجد من جميع البالد
  . ن أبوابها أمير من المسلمينوكان قد نـزل على كّل باٍب م. ومنازلة

كامُل . هو جامع المحاسن: وأما جاِمعها فقد وصفه بعض أهلها فقال
روإحدى العجائب، قد ز فرشه بالرخام، وُألِّف على  )١(الغرائب، معدود بعض

بساطه . وفوق ذلك فص َأقداره متفقة، وصنعته مؤتلفة. أحسن تركيب ونظام
شتعل لهباً، وهو منـزه عن صور الحيوان إلى صنوفَ يكاد يقطر ذهباً، وي

النبات وفنون األغصان، لكنها ال تُجنى إالَّ باألبصار، وال يدخل عليها الفساد 
كما يدخل على األشجار والثمار، بل باقية على طول الزمان، مدركة بالعيان 

اريف في كل أوان، ال يمسها عطش مع فقدان القطر، ال يعتريها ذبول مع تص
، ومنارة اإلسكندرية، )٢(قنطرة سنْجة: عجائب الدنيا أربع: وقالوا. الدهر

وحكاية هذا المسجد وتكاليف بنائه يطول . وكنيسة الرها، ومسجد دمشق
  : وقال أبو المطاع ابن حمدان في وصف دمشق. شرحها

  سقى اُهللا أرض الغوطتين وأهلَهـا     
  

        ونفلي بجنـوِب الغـوطتين شُـج  
  ذقتُ طعم الماِء إالَّ اسـتخفَّني     وما    

  
   ــين ــربيِن حن ــردى والني ــى ب   إل

  وقد كان شكّي في الفراِق يروعني        
  

  فكيف أكون اليـوم وهـو يقـين؛         
ــاً لكــم    ــارقتكم قالي   فــواهللا مــا ف

     
         ى فـسوفَ يكـونقـضما ي ولكن  

  )عن ياقوت بتصرف(   
                                            

  .  زين وحسن )١(
هيأ خوضه يجري بين حصن منصور وكيسوم من ديار مضر، سنجة نهر عظيم ال يت )٢(

وعلى هذا النهر قنطرة عظيمة هي إحدى عجائب الدنيا، وهي طاق واحد من الشط 
إلى الشط، والطاق يشتمل على مئتي خطوة، وهو متخذ من حجر مهندم، طول الحجر 

  ).  عن ياقوت. (منه عشرة أذرع في ارتفاع خمسة أذرع
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 الطيب أبا بكر علي بن صالح الروذباري فمدحه وفي دمشق لقي أبو
  : بالقصيدة التالية

ــراِز ــيفي الج ــد س ــدي ِفرن   كَِفِرن
  

ــرازِ     ــدةٌ للب ــيِن ع ــذّةُ الع   )١(ل

  تَحسب الماء خَطَّ فـي لهـب النـا          
  

ــراِز     )٢(ِر أدقَّ الخطــوِط فــي األح

ــا    ــع الن ــه من ــتَ لونَ مــا ر   كلَّم
  

  )٣(يِظر مـوج كأنـه منـك هـاز          

ــقٌ     ــاِء َأني ــذى الهب ــقٌ ق   ودقي
  

ــازِ    ــستٍو هزه ــي م ــواٍل ف   )٤(مت

  ورد المــاء فالجوانــب قَــدراً    
  

  )٥(شَِربتْ والتـي تَليهـا جـوازي        

ــى     ــدهِر حت ــُل ال ــه حمائ   حملت
  

ــرازِ    ــى خ ــةٌ إل ــي محتاج   )٦(ه

ـ            وهو ال تَلحـقُ الـدماء ِغراريـ
  

  )٧(ـه وال ِعرض منْتَضيه المخازي      

  : إلى أن يقول  
ــار  ــسراِة بالروذَب ــلُّ ال ــيس ك   ل

  
ــازِ    ــر بب ــا يطي ــلُّ م   )٨(ي وال ك

  ــاج ــِد ت ــن المج ــه م ــي ل   فارس
  

  )٩(كان من جـوهٍر علـى َأبـروازِ         

                                              
إن : يقول. القاطع: لسيف، وهي الخضرة التي تردد فيه، والجرازجوهر ا: الفرند )١(

  .سيفي يشبهني في المضاء، وهو يجمع المضاء إلى حسن المنظر
ثار الفرند تبدو على اإن سيفي يبرق كاللهب و: يقول. جمع حرز وهو العوذة: األحراز )٢(

  .صفحته كخطوط الماء دقيقة
  .ر معرفة لونه فهو كالموج ال يستقر على حالهازئ أي من الصعب على الناظ: هازي) ٣(
يمنع الناظر من لونه فرند دقيق كأنه قذى يتطاير إلى عينه : يقول: مضطرب: هزهاز )٤(

  .فيمنعه النظر
والمراد أن هذا السيف أشربت . جمع جازئه وهي المستغنية عن الشيء: الجوازي )٥(

  . تسقى إال شفرتاهجوانبه من الماء، أما متنه فلم يسق؛ ألن السيف ال
  .والبيت كناية عن قدم السيف، وتداول األيدي عليه. ما يحمل به السيف: الحمائل )٦(
أي إن هذا السيف لسرعة قطعه يسبق الدم . الشرف: والِعرض. حده: غرار السيف )٧(

  .فال يتلطخ به، وال تدنس ِعرض صاحبِه المخازي
  .لممدوح كالباز بين الطيورأي إن ا. جمع سري وهو الشريف: السراة )٨(
  .أي إنه من أبناء الملوك. أحد األكاسرة: هو أبرويز: َأبرواز )٩(
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  نفسه فـوقَ كـلِّ أصـٍل شـريفٍ        
  

  ولو انِّي له إلـى الـشمس عـازي      
ــا     ــدر والي ــد وال ــأن الفري   وك

  
         ـامس١(الركـازِ قوتَ من لفظـه و(  

ــالي  ــسان المع ــه ِح ــغلت قَلْب   شَ
  

  )٢(عن حساِن الوجـوه واَألعجـاز       

ـ           أيها الواسـع الِفنـاء ومـا فيـ
  

ــازِ    ــك المجت ــتٌ لماِل ــه مبي   )٣(ـ

  بك أضـحى شَـبا اَألسـنَِّة عنـدي     
  

  )٤(كشَبا أسـوِق الجـراِد النـوازي        

ــى  ــي حت ــي الردين ــى عنّ   وانثن
  

ــوازدار دور الحــروِف فــي   ٥( ه(  

ــي  ــراِم التَأسـ ــك الكـ   وبآبائـ
  

  والتسلِّي عمـن مـضى والتعـازي        
وممن توجه إليهم المتنبي بالمدح في هذه الفترة الحسين بن علي    

والحسين . الهمذاني، وهو ابن صديقه القديم وحاميه الذي كان مقيماً في جرش
  :فقال. هذا كان في خدمة اإلخشيدي

    لقد حازني وجد   ـدعبمـن حـازه ب  
  

  ــد جــه و ــد وياليت عــاليتني ب   )٦(في

  ُأسر بتجديد الهوى ِذكْر ما مـضى      
  

       لْدالص ٧(وإن كان ال يبقى له الحجر(  

  سهاد أتانا منك في العـين عنـدنا       
  

        دركم وبـررعـى س وقُالَّم قَاد٨(ر(  

                                            
أي إن الدر والياقوت والذهب استعارت . معدن الذهب: والركاز. عروق الذهب: السام )١(

  .الحسن من لفظه
  .هو مشغول بطلب المعالي واألمجاد ال يطلب النساء: يقول )٢(
  .كناية عن أنه متالف للمال. سعة فنائه فإن المال يجتاز به، وال يقيم فيهإنه مع : يقول )٣(
يقول لما جاورتك صرت ال . الوثابة: النوازي. جمع ساق: أسوق. حدها: شبا األسنة )٤(

  .أكترث لعدو وال سالح
  .التوى الرمح على نفسه التواء الحروف في كلمة هوز: يقول. هوز: هواز )٥(
ت وجداً بالحبيب الذي ابتعد عني؛ فليتني بعد ألقترب منه، وليته وجد لقد هم: يقول )٦(

  .ليحوزني فنجتمع معاً وال نفترق
إنني ُأسر بأن الهوى يجدد لي ذكرى أيام الوصال ولذاذاتها ولو كانت الذكرى تذيب  )٧(

  .الحجر الصلد
: يقول. المال الراعي: فتح السيننبت من الحمض والناس يأكلونه مع اللبن والسرب ب: القُالَّم )٨(

  .والذي ترعاه ماشيتكم طيب عندنا كأنه ورد. إذا كان السهاد ألجلكم فهو في أعيننا كالرقاد
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  ممثَّلَــةٌ حتــى كــأن لــم تُفــارقي
  

  )١(س من وصلِك الوعدوحتَّى كأن اليأ  

  وحتَّى تكـادي تَمـسحين مـدامعي      
  

   في ثَوبي من ريِحـِك النَّـد       ويعبقُ  
  إذا غَدرت حسناء وفَّـت بعهـدها         

  
          ـدهلهـا ع دها أالَّ يـدومهفمن ع  

  وإن عِشقت كانـت َأشـد صـبابةً         
  

  دكُها قَص٢(وإن فَِركت فاذهب فما ِفر(  

  يبقَ في قلبها رضـاً    وإن حقَدت لم    
  

         تْ لم يبقَ في قَلْبها ِحقْـدِضيوإن ر  
ــا    ــساء وربم ــالقُ الن ــذلك أخ   ك

  
  شْدِضلُّ بها الهادي ويخفَى بها الر٣(ي(  

  ولكن حبا خامر القلب فـي الـصبا       
  

          ـشْتدالزمـاِن وي علـى مـر يزيد  
          ٍن سـقتكُمـزكلَّ م علي سقى ابن  

  
  )٤(و إليهـا كمـا تغـدو      مكافأةً يغد   

  ِلتَروى كما تُـرِوي بـالداً سـكَنْتَها     
  

       والمجـد الفخر تَ فيها فوقَكنْب٥(وي(  

  : إلى أن يقول
  بصير  بَأخِْذ الحمِد من كُّل موضـعٍ       

  
          ـدبـين َأنيابهـا اُألس أتْـهولو خَب  

  بتأميله يغنَـى الفتـى قبـل نَيِلـهِ          
  

ـ        )٦(ِد ينْقَـد وبالذُّعِر من قبـل المهنَّ

  مدحتُ َأبـاه قبلَـه فـشفَى يـدي        
  

   دمالر نم من تُشْفَى به اَألعيدمن الع  
  حبـاني بَأثْمـان الـسوابِق دونَهـا      

  
        نْـد٧(مخافةَ سيري إنَّها للنـوى ج(  

  فال زلتُ َألقـى الحاسـدين بمثلهـا      
  

        فـدالر ِدي٨(وفي يدهم غيظٌ وفي ي(  

                                            
  .وكأن اليأس من وصالك وعد بالوصال. ماثلة في البال والخاطر: ممثَّلة )١(
  .أبغضته، فهي فارك وفروك: فركت المرأة زوجها )٢(
  .اء، ومع ذلك فإنهن يسحرن الرجال حتى يضل بهن من يهدي غيرههذه هي أخالق النس )٣(
  .وجعله يسقي السحاب ألنه أكثر منها ندى وجوداً. الممدوح: ابن علي )٤(
  .  لترتوي السحاب بنداه كما تُروى بالدك بمطرها، وينبت فوقك المجد والفخر: يقول )٥(
لك األمل قبل أن ينال عطاءه ألنه ال إذا أمله اإلنسان استغنى بذ: يقول: العطاء: النيل )٦(

  .يخيب أمالً، وإذا خافه أحد تقطع خوفاً قبل أن يقتله بسيفه
أعطاني أثمان الخيل، ولم يعطني الخيل : يقول: الخيل: السوابق. منحني: حباني )٧(

  .والخيل معين على البعد والفراق. مخافة أن أمتطيها وأفارقه
  .ه، وأواجه بها حسادي فتنفطر قلوبهم غيظاًال زلت َأتلقَّى عطايا: يقول )٨(
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  ي في الكـالِم وإنمـا     يرومون شَْأو 
  

      دحاكي الفتى فيما خال المنطقَ الِقـر١(ي(  

  ومنِّي استفاد النـاس كـلَّ غريبـةٍ       
  

      دمإن لم يكن ح ٢(فجازوا بترك الذم(  

  وجدتُ عليـاً وابنَـه خيـر قِومـهِ        
  

       والعبد قوٍم واستوى الحر م خيروه  
وأصبح شعري منهما فـي مكانـه           

  
حسناء يستحسن الِعقْـد   وفي عنق ال    

هـ حِظي المتنبي بلقاء محمد اإلخشيد في دمشق ٣٣٤وفي أواخر سنة   
حيث أنشده شيئاً من شعره، وتلقَّى منه مكافأةً جيدة، ولكن اإلخشيد توفي فجأةً 

  :في ذي الحجة من السنة نفسها فرثاه المتنبي بقصيدة منها قولُه
ـ          اهو الزمان مـِشتٌّ بالـذي جمع

  
  في كّل يوٍم ترى من صرِفه ِبـدعا         

  إن ِشْئتَ متْ َأسفاً َأو فابقَ مضطرباً      
  

  قد حلَّ ما كنت تخشاه وقـد وقعـا          
  ــه   لــو كــان ممتَِنــع تُغنيــه منْعتُ

  
  لم يصنِع الدهر باإلخشيِد ما صـنعا        

ووضع أبو الطيب نفسه بعد وفاة اإلخشيد في خدمة أنوجور ابنه وخَلَِفه   
البالغ من العمر آنذاك نحو خمس عشرة سنة، ولكنّه كان في واقع األمر ولداً 

  . عاجزاً تخلَّى عن السلطة إلى الوصي كافور حاكم مصر الفعلي
  :   خدمة ابن عم اإلخشيد بالرملة

ولما خاب َأمُل المتنبي في أن يضع نفسه في خدمة هذا الحامي الجديد 
 حاٍم آخر هو ابن عم اإلخشيد أبو محمد لألدب سرعان ما انتقل إلى خدمة

ابيضت «الحسن بن عبيد اهللا، وكان حينئٍذ والياً على الرملة في فلسطين الذي 
 فتوجه إليها من دمشق سالكاً الطريقَ الذي تمر به القوافل إذا »َأيامه بعده

خرجت من دمشق إلى فلسطين فمصر، فمر بالكُسوة وهي أول منـزل 
إنما سميت الكُسوة : القوافل إذا خرجت من دمشق إلى مصر، ويقالتنـزله 

بذلك ألن غسان قتلت بها رسَل ملك الروم لما َأتَوا إليهم ألخْذ الجزية منهم، 
                                            

الغاية، أي يحاول حسادي بلوغ غايتي في الشعر ولكنهم كالقرود التي تحاكي : الشأو )١(
  .اإلنسان في حركاته ما عدا المنطق، فإنها تعجز عنه

  .أمر من الجزاء، أي جازوني بترك ذمي إن لم تُِقروا بفضلي: جازوا )٢(
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ومنها يتجه . والمسافةُ بين الكُسوة ودمشق اثنا عشر ميالً. واقْتَسمت الكُسوةَ
شق ستة وثالثون ميالً على يمين الطريق إلى جاسم وهي قريةٌ بينها وبين دم

  : الطريق األعظم إلى طبرية، وقد نسب إليها عدي بن الرقاع العاملي فقال
  لوال الحياء وأن رْأسي قـد عـسا       

  
  فيـه المــشيب لَـزرتُ ُأم القاســمِ    

ــا    ــساء َأعاره ــين الن ــا ب   وكأنه
  

  عينيه َأحـور مـن جـآذر جاسـمِ         
  رنَّقـت وسنان َأقْـصده النعـاس ف       

  
ــائِم     فــي عينــه ِســنَةٌ ولــيس بن

ثم يمر الطريق بفيق وهي . ومنها كان أبو تمام حبيب بن أوس الطائي  
. بلْدة ينحدر منها الطريق إلى غور األردن، ويشرف على طبرية وبحيرتها

واللَّجون بلد .  ومن طبرية إلى اللَّجون عشرون ميالً-وقد سبق وصفها 
صخرةٌ مدورة في وسط المدينة وعليها قبة، وتحتها عين ماء بفلسطين فيها 

واللَّجون مرج طولُه ستة . غزيرة، وبساتينهم وقراهم تُسقى من هذا الماء
فاً وشتاءيوة الذي يبتعد . أميال، كثير الوحل صالطريق بحصن قَلَنْس ثم يمر

مصر والشام، ومنها عن اللَّجون عشرين ميالً وهو على الطريق األعظم بين 
  . إلى الرملة قصبة فلسطين، وَأعظم مدنها نحو أربعة وعشرين ميالً

  : الرملة
ولما ولي الوليد بن عبد الملك الخالفة، ولَّى أخاه . والرملة مدينة قديمة

، ثم انتقل إلى الرملة ومصرها، واحتفر »لُد«سليمان جنْد فلسطين، فنـزل 
وفيها حِظي . هي مدينة كثيرة الفواكه صحيحة الهواءفيها آباراً عذبة، و

  :المتنبي بلقاء َأميره الشاب فامتدحه بالقصيدة التالية
  أنا الئمي إن كنـتُ وقـتَ اللَّـوائم       

  
  )١(علمتُ بما بي بين تلـك المعـالم       

        مثلَـه التثنّي ينقشُ الوشـي ِحسان  
  

  )٢(إذا ِمسن في أجسامهن النـواعمِ       

                                              
 على الديار، وما أصابه من الدهش والوجد لفرقتهم مما أذهب عقله حتى يذكر وقوفه )١(

  .لم يشعر بما كان منه من الجزع والبكاء
  .تبخترن: ِمسن. النقش في الثوب: الوشي )٢(
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   تقلَّــدن مثلــه عــن درويبــسمن
  

  كأن التراقـي وشِّـحت بالمباِسـمِ        
  فما لي وللـدنيا ِطالبـي نجومهـا         

  
  ومسعاي منها في شـدوِق اَألراقـم      

  من الِحلْم َأن تستعمَل الجهَل دونَـه        
  

  )١(إذا اتَّسعت في الحلم طُرقُ المظالِم  

          دم هالـذي شَـطْر المـاء تَِرد وَأن  
  

  )٢(إذا لم يسقَ من لم يزاِحم     فتُسقَى    

  ومن عرفَ األيـام معرفتـي بهـا         
  

  وبالناِس روى رمحه غيـر راحـمِ        
  فلــيس بمرحــوٍم إذا ظَِفــروا بــه  

  
  وال في الردى الجاري عليهم بـآثم        

  إذا صلْتُ لم أترك مـصاالً لـصائلٍ         
  

  وإن قلتُ لم أتـرك مقـاالً لقائـِل            
    

  : طغجإلى أن يقول في مدح ابن
  عن المقِتنـي بـذَل الـتالِد تـالده        

  
  )٣(ومجتنِب البخٍل اجتناب المحـارم      

ــه     ــلَّ عفات ــه مح ــى َأعادي   تمنَّ
  

ــائم   ــاُل الغم ــه ثق   )٤(وتَحــسد كفَّي

ــةٍ    ــرب إالّ بمهج ــى الح   وال يتلقَّ
  

ــائم   ــذخورٍة للعظـ ــٍة مـ   معظَّمـ
  حمته على األعداء من كل جانـبٍ         

  
  )٥( بن جفّ القَماِقم   سيوفُ بني طُغْجِ    

  هم المحسنون الكر في حومِة الوغى  
  

  وَأحسن منه كـرهم فـي المكـارم         
  وهم يحسنون العفو عن كّل مـذنبٍ        

  
  ويحتملون الغُرم عـِن كـّل غـارمِ        

  حييــون إالَّ أنهــم فــي نـــزالهم  
  

  أقلُّ حيـاء مـن ِشـفار الـصوارمِ       
                                              

فإن من الحلم أن تجهل ألن الحلم إنما يلجأ إليه . إذا كان حلمك داعياً إلى ظلمك: يقول )١(
 فإذا تفالتدارك الشر ولم يتدارك الشر ،إال بالجهل كان الجهل حلماًقم به الشر.  

من الحلم أن ترد الماء الذي كثر القتل عليه حتى امتزج بدماء : يقول. نصفه: رهشط )٢(
  .المقتولين عليه

عن الذي يحرص على بذل ماله التالد كما : يقول: المال القديم الموروث: التالد )٣(
  .يحرص غيره على حفظ تالده

  . ما يتمناه عداته أن يكونوا مكان طالبي معروفهأقصى )٤(
  .السيد العظيم: جمع قمقام: القماقم. جد الممدوح: ج بن جفّغط )٥(
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شيدي الشاب اضطرته إلى أن يتعلّم شيئاً من إن صحبة المتنبي لألمير اإلخ
فالمتنبي كان . حياة القصور، ومعاشرة الحكام، ومنادمتهم إذا اقتضى األمر ذلك

  : يكره الخمر، ولكنه يشربها إذا رغب إليه سيده أن يشربها فيقول
  سقاني الخمر قولُـك لـي بحقّـي       

  
ــذْقِ      مــي ب ــشُبه ل ــم تَ   وود ل

ــتَ وأ   ــو حلف ــاً ل ــاٍءيمين ــت ن   ن
  

  على قتلي بهـا لـضربتُ عنْقـي          
    

  :ثم يأخذ الكأس ويقول
  حييتَ من قَـسٍم وأفـدي مقْـِسما       

  
  َأمسى األنـام لـه مجـال معِظمـا          

  وإذا طلبتُ رضا األميـِر بـشربها         
  

ــا   رمــتُ اَألح ــد ترك   وأخــذتُها فلق
  

وجرى حديث وقعة أبي الساج مع أبي طاهر صاحب األحساء، فذكر 
بو الطيب ما كان فيها من القتل، فهال بعض الجلساء ذلك، وجزع منه؛ فقال أ

  : أبو الطيب ألبي محمد الحسن بن عبيد اهللا بن طغج اإلخشيدي ارتجاالً
ــوحٍ   ــٍة طَم ــلِّ مكْرم ــثَ ك   أباع

  
ــبوِح   ــلْهبٍة س كــلِّ س ١(وفــارس(  

ــوسٍ    ــالٍء غَم ــلِّ نج ــاعن ك   وط
  

ــصيِح   ــذَّاٍل نَ ــلِّ ع ــي ك   )٢(وعاص

ــاً   ــوت يوم ــَل الم ــقاني اُهللا قب   س
  

  دم األعداء مـن جـوِف الجـروحِ         
  

ويبدو أن هذه األبيات القصيرة المرتجلة لم تكن لتُرضي رغبةَ 
ولكن الشاعر اعتذر . األمير في سماع المدائح الطوال؛ فرغب إليه في ذلك

  :إليه بهذه األبيات
  تــرك مــدحيك كالهجــاِء لنفــسي

  
    ــديح ــك الم ــٌل ل ــروقلي    الكثي

  غير َأني تركتُ مقتَـضب الـشعرِ         
  

   مثلـــي بــه معـــذور َألمــرٍ   
                                              

  .  ، ويا فارس الخيل السوابقكيا محيي كل مكرمٍة تستعصي على غير: يقول )١(
  .  التي تغمس المطعون في الدم: الواسعة، والغموس: النجالء )٢(
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ـ     وســجاياك مادحاتُــك ال لَفــ
  

  )١(ظي وجود على كالمـي يغيـر     ـ  

ـ    ــ ــب ِبكفَّي ــن ُأِح ــسقى اُهللا م   ف
  

ــ   ــر ـ ــذا األمي ــقَاك أيه وَأس ك  
  : وقال يمدحه  

  ووقٍت وفَى بالدهر لي عنـد واحـدٍ    
  

  )٢( وزاد كثيـرا   وفَى لـي بأهليـهِ      

  شَِربتُ على استحسان ضوِء جبينه      
  

  وزهٍر تـرى للمـاِء فيـه خريـرا          
  غدا الناس ِمثلَـيهم بـه ال عدمتُـه      

  
  )٣(وأصبح دهري في ذراه دهـورا       

وقال وقد كَِره الشرب، وكثر البخور، وارتفعت رائحةُ النَد واألصوات   
  :  بمجلسه

ــرِ  ــه األمي ــاِء ووج ــشْر الِكب   َأنَ
  

  )٤(وصوتُ الغناِء وصافي الخمـورِ      

ــا     ــشُربي له ــاري ب ــداِو خُم   ف
  

  )٥(فإني سـِكرتُ بـشُرِب الـسرورِ        

  :فعرفه رجٌل يهودي فقالإن أباه استخفى مرةً : وقال أبو محمد يوماً  
ــى ــودي علـ ــومن اليهـ   ال تَلُـ

  
ــا   ــال ينكره ــشمس ف   َأن يــرى ال

ــبها      ــى حاِس ــوم عل ــا الل   إنم
  

ــن ب   ــةً م ــصرها  ظُلم ــا يب ــِد م ع
  

وساير أبا محمد بن طغج وهو ال يدري أين يريد فلما دخل كَفْرِزنِّس 
  :وهي قرية قريبة من الرملة قال

                                            
إنما تمدحك أخالقك الحميدة التي أتعلم منها المدح، وجودك الذي يستغرق : ليقو )١(

  .  كالمي في وصفه حتى كأنه يغير عليه وينهبه
  .شخصهبأي إن وقتي عنده يعدل الدهر كله، كما أنه يعدل أهل الدهر جميعاً  )٢(
  . لعظمه يعادل الناس كلهم، ودهري به أصبح دهوراهنإأي  )٣(
مع هذه األشياء تتجَأ: يقول. العود الذي يتبخر به: والكباء. ائحة الطيبةالر: النشر )٤(

  !النادرة ألحٍد كما اجتمعت لي؟
إنني سكرت من السرور حين اجتمعت لي هذه األشياء، فداوني بالخمر ألنفي : يقول )٥(

  .الخمار ال للسكر
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  ــد ــِر موِع ــن غي ــارٍة ع   وزي
  

        دفْـِن المـسه١(كالغُمِض فـي الج(  

  معجـــتْ بنـــا فيهـــا الجيـــا  
  

   ــد ــي محم ــِر أب ــع اَألمي   )٢(د م

ــةً    ــا جنَّــ ــى دخلنــ   حتــ
  

  ن ســـاكنَها مخلَّـــد لـــو َأ  
ــرا     ــراء التـ ــضراء حمـ   خـ

  
     أغْيــد ِب كأنهــا فــي خــد  

ــا   ــشبيهاً لهــ ــتُ تــ   َأحببــ
  

  فوجدتُــه مــا لــيس يوجــد     
ــا    ــى الحقـ ــتُ إلـ   وإذا رجعـ

  
    ــد حــدةٌ َألو ــي واح ــِق فه   )٣(ئ

  
فَتْه  واجتاز أبو محمد ببعض الجبال، فأثارت الغلمان ِخشْفاً فَتَلقَّ

  : الكالب فقال
ــامٍخ ــودِ  وش ــاِل َأقْ ــن الجب    م

  
  )٤(فَــرٍد كيــافوخ البعيــِر اَألصــيِد  

ــدِ    ــضيقه والجلم ــن م ــسار م ي  
  

  )٥(في مثـل مـتِن المـسِد المعقَّـدِ       

ــِد   هعــم ي ــاه لألمــر الــذي ل   زرن
  

  للــصيد والُّنـــزهِة والتمــردِ    
ــودِ     ــدماِء أس ــسقي ال ــّل م   بك

  
  )٦(معـــاِوٍد مقـــوٍد مقلَّـــدِ    

ــاٍب     ــّل نـ ــدِدبكـ   ذَِرٍب محـ
  

ــالمبردِ    ــٍك ك ــافَي حنَ ــى ِحف   عل
ــدِ    ــم يحق ــأر وِإن ل ــِب الث   كطال

  
ــدي     ــه وال ي ــا يقتلُ ــُل م   )٧(يقْتُ

                                              
 الذي يعتري زرنا هذه القرية على غير موعد فكانت زيارة ممتعة كالنوم: يقول) ١(

  .دهسالم
  .أسرعت: معجت )٢(
  .أي هي واحدة في الحسن ألوحد في المجد )٣(
  .الملتوي العنق: واألصيد. المنقاد طوالً: األقود. العالي: الشامخ )٤(
ن السائر في هذا الجبل يسلك طريقاً إ: يقول. الحبل من ليف: الصخر، المسد: الجلمد )٥(

  .المعقدضيقاً وعراً متعرجاً  كالحبل 
  .أي زرناه بكالب معودة على شرب دماء ما تصيد، لكل منها مقود، وقالدة )٦(
  .دفع ديته، وهي ثمن الدم: ودى القتبل يديه )٧(
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  ينْشُد من ذا الخشِف ما لـم يفِْقـدِ        
  

  )١(فثار من َأخْضر ممطـوٍر نَـِدي        

  كأنَّــه بــدء ِعــذار األمــردِ     
  

ــدي    ــٍف يهتَ ــد ِإالَّ لحت ــم يكَ   )٢(فل

ــم   ــِدول ــِن ي ــى بط ــع إالّ عل    يق
  

ــودِ    ــشاعِر المج ــدع لل ــم ي   )٣(ول

  وصفاً لـه عنـد األميـِر األمجـدِ          
  

ــي محمــدِ      ــرِم أب ــِك القَ   المل
ــد   ــاَل بالمهنَّـ ــاِنِص اَألبطـ   القـ

  
  )٤(ذي النِّعِم الغُر البـوادي العـودِ        

ــدِد   ــم تُعـ ــدها لـ   إذا أردتُ عـ
  

ــِد      ــم ينْفَ ــضله ل ــرتُ ف وإن ذَك
وكان المتنبي في هذه الفترة قد شاع ذكره، وعظُم في َأعين الناس من   

عارفي فضله حتى ِإن طاهر بن الحسين بن طاهر العلَوي أحد الرجال 
المرموقين في حاشية اَألمير أبي محمد رغب في مدح المتنبي ولكن اَألخير 

 له عند الشاعر ما قصدتُ غير األمير، ولكن األمير توسط: امتنع منه وقال
ولم يزل يسأله أن يخص طاهراً العلوي بقصيدٍة من شعره، وأنه قد اشتهى 

ما قصدتُ ِإالَّ األمير، وال َأمدح سواه، فقال أبو : وأبو الطيب يقول. ذلك
وضمن له عنده . عزمتُ أن أسألك قصيدةً تنظمها في فأجعلها فيه: محمد

  . مئات الدنانير، فأجاب
فسرتُ أنا والمطَّلبي برسالة طاهر إلى :  بن القاسم الصوفيقال محمد

أبي الطيب، فركب معنا حتى دخلنا عليه، وعنده جماعةٌ من اَألشراف، فلما 
أقبل َأبو الطيب، نـزل طاهر عن سريره، والتقاه مسلِّماً عليه، ثم أخذه بيده 

                                            
 فثارقدها من قبل، فيطلب من هذا الخشف ضالة لم ي: يقول. بيةظولد ال: الخشف )١(

  .  الخشف بين يديه من مكان معشوشب ندي
ولم يكد يهتدي .  بشعر العارضين أول ما يبدو على خد أمردشبه النبات األخضر )٢(

  .الخشف إال لحتفه ألن الكلب سد عليه مسالك الهرب
ولم يدع الكلب للشاعر وصفا يصفه . أي وقع الخشف على باطن يده الطئاً باألرض )٣(

  .به لدى األمير
  .التي تظهر أوالً ثم تعود:  البوادي العود.البيض: الغر. إنه يقتنص األبطال بسيفه: يقول) ٤(
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ث معه طويالً، فَأجلسه في المرتبة التي كان فيها، وجلس هو بين يديه، وتحد
قال علي بن القاسم .  ِخلَعاً نفيسه-  للوقت -ثم َأنشده َأبو الطيب؛ فخلع عليه 

الكاتب كنتُ حاضراً هذا المجلس، فما رَأيتُ وال سمعتُ أن شاعراً جلس 
فإني رأيتُ هذا الشريف قد . الممدوح بين يديه مستمعاً لمدحه غير أبي الطيب

  :)١(ن يديه فَأنشده هذه القصيدةأجلسه في مجلسه، وجلس بي
  َأعيدوا صباحي فهو عند الكواِعـبِ     

  
  )٢(وردوا رقادي فهو لَحظُ الحبائـبِ       

ــةٌ     دلهمــةٌ م ــاري ليل ــِإن نه   ف
  

  )٣(على مقْلٍة من بعدكم في غياهبِ        

  بعيـدِة مـا بــين الجفـوِن كَأنَّمــا     
  

  )٤(عقَدتُم أعالي كُلِّ هدٍب بحاجـبِ        

  بِويـتُ فـراقَكُم       وَأحسَأني لـو ه   
  

  )٥(لفارقتُه والدهر َأخْبـثُ صـاحبِ       

  فياليتَ مـا بينـي وبـين أحبتـي          
  

  )٦(من البعد ما بيني وبين المصائبِ       

  أراِك ظَنَنِْت السلْك جـسمي فَعقِْتـهِ        
  

  )٧(عليك ِبدر عـن لقـاء الترائـبِ         

  ولو قلم ألقيِت فـي شَـقِّ رأِسـهِ          
  

  )٨( ما غيرِت ِمن خطّ كاتِبمن السقِم  

  تُخــوفني دون الــذي َأمــرتْ بــه  
  

  )٩(ولم تدِر أن العار شر العواقـبِ         

                                              
  .١ ج٢٧٤رواية هذه المقدمة مستمدة من ديوان المتنبي بشرح البرقوقي ص  )١(
أصبح يومي ليالً كله : يقول. ج كاعب وهي الفتاة التي بدأ ثدياها في النهود: الكواعب )٢(

  .  بعد ارتحال األحبة، فلن يعود صباحي ورقادي إالّ بردهن
  .الظلمات: الغياهب. لسوادشديدة ا: مدلهمة )٣(
  .  إن عينيه ال تنطبقان، فأجفانه متباعدة كأن أعالي أهدابها معقودة بالحاجبين: يقول )٤(
  .يشكو خبث الدهر المولع بمخالفته فهو لو هوي الفراق الستحال الفراق إلى وصال )٥(
  .صلة المصائبيعني أن المصائب مالزمة ال تفارقه، فهو يتمنى أن يواصله األحبة موا) ٦(
أظنك حسبت السلك الذي في قالدتك جسمي لمشابهته إياه : يشكو مخالفتها إياه فيقول )٧(

  .   في الدقة، فحلت بينه وبين ترائبك بالدر المنظوم لئال يالمس صدرك
  .لشدة سقمي نحل جسمي فلو ألقي في شق القلم لما تغير خطّه إثر ذلك: يقول )٨(
وما تخوفه . والذي أمرت به هو اإلقالع عن السفر.  على المحبوبةالضمير عائد: تخوفنني )٩(

  .فهي تخوفه الهالك وهو عنده أهون من العار الذي أمرتني بارتكابه. به هو الموت
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  وال بـد مــن يـوٍم أغــر محجــلٍ  
  

  )١(يطوُل استماعي بعـده للنـوادبِ       

  يهون علـى مثلـي إذا رام حاجـةً    
  

  )٢(وقوع العوالي دونَها والقواِضـبِ    

  مثـُل قليلهـا   كثير حيـاِة المـرِء      
  

  )٣(يزول وباقي عيِشه مثـُل ذاهـبِ       
  إليِك فإني لـستُ ممـن إذا اتَّقـى        

  
  )٤(ِعضاض األفاعي نام فوق العقارِب  

ــم  ــاِء وَأنَّه ــد اَألدعي ــاني وعي   أت
  

  )٥(أعدوا لي السودان في كَفِْر عاقبِ     

  ولو صدقوا في جـدهم لَحـِذرتُهم       
  

  )٦( غير كاذب  فهل في وحدي قولُهم     

  إلي لَعمـري قَـصد كـلِّ عجيبـةٍ        
  

  )٧(كَأني عجيب في عيوِن العجائـب       

ــي  ــر ذؤابت ــم َأج ــالٍد ل ــأي ب   ب
  

  )٨(وأي مكاٍن لـم تطـأه ركـائبي         

  كأن رحيلي كان من كـفّ طـاهرٍ       
  

  )٩(بتَ كوري في ظهور المواهبِ    ثْفَأ  

         هِفنـاء نـِردفلم يبقَ خَلْـقٌ لـم ي  
  

  )١٠(هن له ِشرب ورود المـشاربِ     و  

                                            
ال بد من أن يأتي ذلك اليوم الذي يكثر فيه قتل : فهو يقول. أي مشهور: أغر محجل )١(

  .األعداء، ليسمع بعده صياح النوادب عليهم
إن خوض الحروب : يقول. السيوف القواطع: القواضب. صدور الرماح: العوالي )٢(

  .واألهوال ال يحول دون الوصول إلى غايتي
  .إن طول العمر وقصره سيان ألن نهاية كل منهما الزوال )٣(
دعيني فإني لست ممن إذا خشي الموت رضي : يقول. اسم فعل بمعنى كفّي: إليك )٤(

  .بالذل والهوان
يريد هنا جماعة يدعون نسب علي بن أبي طالب أرادوا به سوءاً فأغروا جماعة من  )٥(

ولكنها على . قرية بالشام من أعمال حلب: كفر عاقب: ويقول البرقوقي. السودان بقتله
وهي القرية التي . الحقيقة قرية على بحيرة طبرية من أعمال األردن كما يقول ياقوت

   . عناها المتنبي
  .لو كانوا قد صدقوا في انتمائهم لجاز أن يصدقوا في وعيدهم: يقول )٦(
  .ال عجب من قصدهم إلي بالوعيد وأنا عجيبة العجائب: يقول )٧(
  .لم أدع مكاناً من األرض إالّ وطئته ركابي: يقول )٨(
كما أن عطايا الممدوح لم تدع مكاناً إالّ : يقول. هو الممدوح: وطاهر. الرحل: الكور )٩(

  . كذلك أنا، فكأني امتطيت ظهور مواهبهأتته
  .إن عطايا الممدوح تصل إلى الناس جميعاً دون أن يسعوا في طلبها: يقول )١٠(
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ــدوده  ــسه وج ــه نف ــى علَّمتْ   فت
  

  )١(ِقراع اَألعادي وابتذاَل الرغائـبِ      

  فقد غيب الشُّهاد عن كـلِّ مـوطنٍ         
  

  )٢(ورد إلـى أوطانــِه كـلَّ غائــبِ    

  كذا الفاطميون النَّدى فـي بنـانهم        
  

  )٣(أعز امحاء من خُطوِط الرواجب       

ــا    ــدى فكأنم ــوا ِع ــاس إذا الَقْ   أن
  

  )٤(سالح الذي القَوا غُبار السالهبِ      

  رموا بنواصـيها الِقـسي فجئنَهـا        
  

  )٥(دوامي الهوادي سالماِت الجوانبِ     

  أولئك أحلـى مـن حيـاٍة معـادةٍ          
  

  )٦(وأكثر ِذكْراً من دهوِر الـشبائب       

  نــصرتَ عليــا يــا ابنَــه ببــواتٍر  
  

  )٧(فَلٌّ لها في المضاربِ   من العقِل ال    

ــه     ــامي أن ــاِت الته ــر آي   وأبه
  

  )٨(أبوك وأجدى ما لكم من مناِقـبِ        

                                              
إن الممدوح : جمع رغبة وهي الشيء المرغوب فيه يقول: الرغائب. البذل: االبتذال )١(

  .  ورث الشجاعة والسخاء فهما غريزتان فيه
يريد أن سخائه يدعو الناس إليه فيتركون أوطانهم . ضرجمع شاهد بمعنى حا: الشهاد )٢(

  .لنيل عطاياه، كما يردهم إلى أوطانهم بعد أن يغدق عليهم من نعمه
والممدوح من ولد السيدة فاطمة . األكف: أطراف األصابع، والمراد بها هنا: البنان )٣(

مكن أن تمحى والمراد أن الجود ال يفارق هؤالء حتى إن خطوط الرواجب ي. الزهراء
  .مفاصل األصابع: والرواجب. من أكفهم ولكن الجود ال يمحى

إنهم لشجاعتهم وإقدامهم يعدون : يقول. جمع سلهب وهو الفرس الطويل: سالهب )٤(
  .سالح أعدائهم كالغبار الذي تثيره خيلهم، فهم ال يعبؤون به

بلوا األعداء أي استق. األعناق: والهوادي. مقدمة شعر الرأس: نواصي الخيل) ٥(
وفي ذلك إشارة إلى اإلقدام الذي يواجهون . بوجوه خيلهم دون أعطافها وأعجازها

  .  به األعداء
هم أحلى في القلوب من الحياة إذا أعيدت، وذكرهم على األلسنة أكثر من ذكر : يقول )٦(

  .  جمع شبيبة، وشبة: والشبائب. أيام الشباب
أفعالك الجميلة الخالية من العيوب عززت بها : قولي. علي بن أبي طالب: يريد بعلي )٧(

  .فعال أبيك فهي كأنها سيوف قواطع
إن أبهر آيات النبي أنه أبوك وكونه أباك هو : يقول. الرسول الكريم: يريد بالتهامي )٨(

  .   أو هو إحدى مناقبكم الكثيرة على رواية إحدى. أجدى مناقبكم
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  إذا لم تكن نفس النـسيب كأصـِله       
  

  )١(فماذا الذي تُغْني كرام المناصـبِ       

  ومـا قَربـت أشـباه قـوٍم أباعــدٍ      
  

  )٢(وال بعدت َأشـباه قـوٍم أقـاربِ         

  إذا علَوي لـم يكـن مثـَل طـاهرٍ           
  

  )٣(فمـا هــو إالّ حجـةٌ للنواصــبِ    

  يقولون تأثير الكواكِب في الـورى       
  

  )٤(فما بالُه تـأثيره فـي الكواكـبِ         

  عال كَتَد الـدنيا إلـى كـلِّ غايـةٍ           
  

  )٥(تسير به سـير الـذَّلوِل براكـبِ         

  وحقَّ له َأن يسِبقَ النـاس جالـساً         
  

  )٦(ويدِرك ما لم يدركوا غير طالـبِ        

  ويحذى عـرانين الملـوِك وإنهـا        
  

  )٧(لَِمن قدميه مـن َأجـّل المراتـبِ      

  يد للزمـاِن الجمـع بينـي وبينـه          
  

  )٨(لتفريقه بينـي وبـين النوائـبِ        

  هو ابن رسول اهللا وابـن وصـيه         
  

  )٩(وِشبههما شَبهتُ بعـد التجـاربِ       

  يرى أن ما مابـان ِمنـك ِلـضاربٍ       
  

   )١٠( لعائـبِ  بأقتَل مما بـان منـك       
                                              

إذا لم تكن نفس الشريف : يقول. األصول: بالمناص. ذو النسب الشريف: النسيب )١(
  .مشابهة ألصله في الكرم لم ينفعه االنتساب إلى أصل كريم

. إن صحة النسب ال تتحقق إالّ بمشابهة الفروع لألصول: يقول: جمع شبه: األشباه )٢(
فإذا ادعى قوم نسباً وهم أشباه لقوم أباعد عن أهل ذلك النسب فليسوا لهم بأقارب، 

  .وهذا تعريض بالذي ذكرهم من االدعياء. قول في األقاربوكذلك ال
  .جمع ناصبي وهو الذي ناصب علياً بن أبي طالب العداء: النواصب )٣(
أن الكواكب تؤثر في الخلق، ولكن الممدوح يؤثر في الكواكب فيجعل : المعتاد )٤(

  .المنحوس سعيداً بما يغدق عليه من نعمته
أن الدنيا انقادت إليه انقياد الدابة : والمراد. اإلنسانمجتمع الكتفين من : الكتد) ٥(

  .  الذلول لراكبها
  .ي دون سعي منه ألنه بلغ ما بلغ لشرف نسبهلخليق به أن يسبق الناس إلى المعا: يقول) ٦(
ي عرانين الملوك حتذإنه جدير بأن ي:  يقول. جمع عرنين وهو األنف: عرانين )٧(

  .  ؤها بقدمهطفي
  .  من نعم الزمان أنه جمعني به، فدرأ عني مصائب الزمان: يقول. نعمة والفضلال: اليد) ٨(
  .شبهته بهما بعد االختبار والتجربة: يقول )٩(
  .إنه يرى العيب أشد وطأة عليه من القتل: يقول )١٠(
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إن النجاح الذي حقَّقه المتنبي في إقبال الناس وال سيما ذوي الشأن منهم 
على مدائحه جعله يتوق إلى أن يضع موهبته في خدمة بالٍط يستحقُّها، 

  : فاستأذن َأمير الرملة في الرحيل، فَأِذن له، فقال ارتجاالً يودعه
ـ         ِدماذا الوداع وادع الواِمـِق الكِم

  
  )١(هذا الوداع وداع الروِح للجـسدِ       

  إذا السحاب زفَتْه الـريح مرتفعـاً         
  

  )٢(فال عدا الرملةَ البيضاء من بلَـدِ        

ويا فراقَ األميِر الرحـِب منــزلُه          
  

إن أنت فارقتنـا يومـاً فـال تَعـِد             
 على لعل المتنبي كان يؤمل أن يتمرد األمير الحسن بن عبيد اهللا  
ولكن َأمله خاب، فآثر أن يعود . الخصي كافور، فيستولي على مصر والشام

أدراجه إلى شمالي الشام حيث قامت دولة حمدانية يتـزعمها َأمير عربي هو 
سيف الدولة الحمداني الذي أخفقت محاولة الشاعر االلتحاق بخدمته سنة 

  . هـ ألسباب مجهولة٣٢١

  : يدالتوجه إىل أنطاكية من جد
هـ استأذن المتنبي أمير الرملة ٣٣٦في الشهور األولى من سنة 

. بالسفر، فأذن له، فقصد مدينةَ َأنطاكية عن طريق طرابلس فالساحل
سالكاً أقصر الطرق وأيسرها، فانطلق من الرملة إلى يافا وهي مدينة 
على ساحل بحر الشام من أعمال فلسطين بين قيسارية وعكة، ثم حيفا 

 على ساحل بحر الشام قريبة من يافا، ثم تليها عكّة وهي من وهي حصن
ولم تكن على هذه الحصانة حتى . أحسن بالد الساحل، وهي مدينة حصينة

قدمها ابن طولون فبنى ميناءها حيث جمع صنَّاع الكُور وعرض عليهم 
٣(ذلك، فنهض بهذه المهمة أبو بكر البنَّاء المقدسي( . فالتمس منهم إحضار

                                            
  .الحزين: الكمد. المحب: الوامق )١(
  .جاوز: عدا. ساقته :زفته )٢(
شهير صاحب كتاب أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم هو جد المقدسي الجغرافي ال )٣(

  . هـ٣٩٠المتوفى سنة 
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لٍَق من خشب الجميز، فلما حضرت عمد يصفّها على وجه الماء بقدر ِف
الحصن البري، وضم بعضها إلى بعض، وجعل لها باباً عظيماً من ناحية 

) ١(الغرب، ثم بنى عليها الحجارة والشِّيد، وجعل كلَّما بنى خمس دوامس

نـزلت حتى ربطها بأعمدة غالظ ليشتد البناء، وجعلت الفلق كلَّما ثَقُلت 
نها قد استقرت على الرمل تركها حوالً كامالً حتى أخذت  إذا علم َأ
قرارها، ثم عاد فبنى من حيثُ ترك، وكلَّما بلغ البناء إلى الحائط الذي 
قبله َأدخله فيه، ثم جعل على الباب قنطرة، والمراكب كّل ليلة تدخل 

فدفع إليه ألف . ورالميناء، وتجر سلسلة بينها وبين البحر األعظم مثل ص
وفُتحت . لى اليومدينار سوى الِخلَع والمركوب، واسمه عليه مكتوب إ

ثم . هـ على يد عمرو بن العاص، ومعاوية بن أبي سفيان١٥عكَّةُ سنة 
يصعد الطريق من عكة إلى صور وبينهما ستة فراسخ، وهي شرقي 

حر وصور مدينة مشهورة مشرفة على بحر الشام، داخلة في الب. عكة
مثل الكف على الساعد يحيط بها البحر من جميع جوانبها إالَّ الرابع الذي 
منه شروع بابها، وهي حصينة جداً ال سبيل إليها إال بالخذالن، افتتحها 

ثم يلي صور مدينة صيدا وهي . المسلمون في أيام عمر بن الخطاب
  . شرقي صور بينهما ستَّةُ فراسخ

رجل َأصيد وامرأة صيداء وهو : الصيد، يقالاشتقاقُها من : قال الزجاجي
  .، والنسبةُ إليها صيداويميل في العنق من داء، وربما فعل ذلك الرجُل ِكبراً

ومن صيدا يصعد الطريق إلى بيروت وهي مدينة مشهورة على ساحل 
ورد ذكرها . بحر الشام بينها وبين صيدا ثالثة فراسخ، وتُعد من أعمال دمشق

  : لوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان فقالفي شعر ل
ــصابرتُ ــئتُ تـ   إذا شـ

  
  وال أصــبر إن شــيتُ   

                                              
من دمس الشيء إذا أخفاه، والمراد بالدوامس هنا الصفوف من الحجارة التي : دوامس )١(

  .طمرها الماء
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ــصبِـ   وال واهللا ال يـــ
  

  ـر في البريـِة الحـوتُ       
   ــخص ــذا ش ــا حب   أال ي

  
  )١(حمتْ لُقيـاه بيـروتُ      

ثم تلي بيروت على ساحل بحر الشام مدينة طرابلس، أو أطرابلس وقد 
   .سبق ذكرها مفصالً

  :العودة من طرابلس إىل دمشق
 وفي طرابلس ووجه المتنبي  بما لم يكن يتوقَّعه حيث وجد إسحاقَ بن
كيغلغ سجانَه سابقاً والياً على المدينة وكان قد انتقل إليها من حمص وكان 

أتحب َأن : جاهالً، وكان يجالسه ثالثة نفر من بني حيدرة، فقالوا له
لوا يغرونه، فراسله أن يمدحه، فاحتج عليه بيمين يتجاوزك وال يمدحك؟ وجع

لحقته ال يمدح أحداً إلى مدة، فعاقه عن طريقه ينتظر المدة، وأخذ عليه 
الطريق وضبطها؛ ومات النفر الثالثة الذين كانوا يغرونه في مدة أربعين 
يوماً، فهجاه أبو الطيب، وأمالها على من يثق به، فلّما ذاب الثلج خرج 

ه يسير فَرسه، وسار إلى دمشق، فَأتبعه ابن كيغلغ خيالً ورجالً وكأن
  :  )٢(فَأعجزهم، وظهرت القصيدة وهي

       ـِريرةٌ ال تُعلَـمى النفـوِس سِلهو  
  

ـ عرضاً نظرتُ وِخلْت َأنّي أَ       لَس٣(م(  

  يا ُأختَ معتنِق الفواِرس في الوغى       
  

         َأرقُّ منـِك وَأرحـم ٤(لََأخوِك ثَـم(  

                                              
  .عن ياقوت بتصرف )١(
  .البرقوقي بشرح ٤ ج ٢٤٧الديوان ص  )٢(
 إن سر الهوى ال يعرف، وال يدرى من أين يأتي :يقول. فجأةً: عرضاً. السر: رةالسري )٣(

  .ويتسرب إلى قلب العاشق
قال ابن . وقد اختلف الشراح في هذين البيتين. وصف للرجل الشجاع: معتنق الفوارس )٤(

. إشارة إلى المكان الذي يخلو فيه للحال المكروهة: وثم. يرميه بأخته وباُألبنة: جني
ألخوك على قساوة قلبه :  أخوها مبارز فتّاك، فقال لهابامرأٍةشبب : وقال العروضي

    !.  وإراقته الدماء أرحم منك؟
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  يرنو إليـك مـع العفـاف وعنـده        
  

         فيمـا تَحكُـم تُـصيب المجوس َأن  

  راعتِك رائعـةُ البيـاِض بعارضـي      
  

        ١(ولو أنَّها اُألولى لـراع األسـحم(  

  لو كان يمكنني سفَرتُ عن الـصبا        
  

         مـن قبـل اَألوان تَلَـثُّم ٢(فالشيب(  

  ولقـد رَأيـتُ الحادثـاِت فـال َأرى      
  

ـ       )٣(تُ وال سـواداً يعـِصم     يقَقاً يمي

ــةً    ــسيم نحاف ــرم الج ــم يخت   واله
  

       هـِرموي ناصيةً الـصبي شيب٤(وي(  

  ذو العقل يشقي في النعـيم بعقلـه         
  

  وَأخو الجهالِة في الـشقاوة يـنْعم        
  ال يسلم الشرفُ الرفيع مـن اَألذى        

  
          ـراقَ علـى جوانبـه الـدمحتى ي  

  فـإن تَِجـد   ألظلم من ِشيِم النفوس       
  

      ــم ــٍة ال يظِْلـ ــٍة فَلعلَّـ ذا ِعفَّـ
  

  : ثم يبدأ بهجاء ابن كيغلغ
     ـهسغَلَغَ الطريقَ وِعركَي يحمي ابن  

  
        ما بين رجليهـا الطريـقُ اَألعظـم  

       نـاقص خَلْقَـك إن وارفق بنفـسك  
  

  واستر َأبـاك فـإن َأصـلَك مظِْلـم          
ــا    ــاِل فإنَّم ــاوأةَ الرج ــذَر من   واح

  
  ى علـى كَمـِر العبيـِد وتُقـِدم       تقو  

  ومن البلية عذُْل مـن ال يرعـوي         
  

          ـمال يفه ـنم ه وخطـابعن غَي  
                                              

أفرغك : يقول. األسود: واألسحم. الشعرة البيضاء التي تروع الناظر: رائعة البياض )١(
بي، ولو كان أول لون الشعر بياضاً، ثم يسود لراعك األسود إذا ظهر، فال تراعي شي

  .إذن بالبياض
لو أمكنني أن أظهر صباي لكشفت عنه فإني حدث السن، ولكن : يقول. كشفت: سفرت )٢(

  .الشيب جار علي عاجالً فستر شبابي فكأنه لثام
ليس بياض الشعر موجباً للموت، وليس سواده : يقول. يحفظ: يعصم. األبيض: اليقق )٣(

  .واقياً منه
لحزن إذا استولى على المرء إن ا: يقول. العظيم الجسم: الجسيم. يستأصل: يخترم )٤(

  .  هزله، كما أنه يشيب الصبي قبل األوان
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  :         إلى أن يقول
ــا   ــستقر كَأنه ــا ت ــه م   وجفونُ

  
  ــص ــا ِح ــتَّ فيه ــةٌ َأوفُ   مِرمطروف

ــه    ــدثاً فكأنـ ــار محـ   وإذا َأشـ
  

   ــم ــوز تَلِْط ــه َأوعج ــرد يقَهِق   ق
   َأصــغَر مــا تَــراه ناطقــاًوتـراه   

  
          قـِسموي مـا يكـون َأكذب ويكون  

   
بقي أبو الطيب مختبئاً في دمشق زمناً، كان خالله يتابع أخبار ابن 
كيغلغ الذي َأرسل في إثِْرِه عدداً من الفرسان ِللِّحاق به، ولكنهم أخطؤوا 

وبلغه . حو دمشقالطريقَ إذْ طاردوه نحو الشمال في حين َأنه َأغذَّ السير ن
في أثناء هربه أن رجاَل حاشية األمير إسحاق الذين تآمروا عليه ماتوا 

ولـما علم َأن حاكم . الواحد تلو اآلخر، فَسر أبو الطيب بذلك الخبر
طرابلس غادرها في غزوة إلى بالد الروم، وقد بلغه أنه يتهدده من هناك 

  : قال
    الجاهـِل ابـِن كَي غْلَـغٍ َأتاني كـالم  

  
ــا وســهوال   ــاً  بينن   يجــوب حزون

  ولو لم يكن بين ابِن صفراء حائـلٌ         
  

  وبيني سوى رمحي لكـان طـويال        
  وإسحاقُ مأمون على مـن َأهانَـه        

  
ــيال     ــاء قل ــسلَّى بالبك ــن تَ   ولك

        فيـصونَه ـهضوليس جمـيالً ِعر  
  

  ولـيس جمـيالً َأن يكـون جمــيال     
ــه بهجا    ــا َأذْلَلْتَ ــذب م ــه   ويك ئ

  
  لقد كان من قبـِل الهجـاِء ذلـيال           

   
  : ثم بلغه وهو في دمشق أن غلمان ابن كيغلغ قتلوه في جبلَة، فقال

  قالو لنا مات إسـحاقٌ فقلـت لهـم      
  

  هذا الدواء الذي يشْفي من الحمـقِ        
  إن مات مات بـال فَقْـٍد وال َأسـفٍ       

  
  )١(َأو عاش عاش بال خَلٍْق وال خُلُقِ        

ــ   ــه تعلَّ ــهمن ــقَّ هامتَ ــد شَ   م عب
  

  خَون الصديِق ودس الغدِر في الملَقِ     
                                              

  .إن موته وحياته سواء، إذ ليس له خلق كريم، أو خلقة جميلة: يقول )١(
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  وحلْفَ َألِْف يمـيٍن غيـِر صـادقةٍ       
  

  )١(مطرودٍة ككعوِب الرمِح في نَسقِ      

  ما زلتُ َأعرفُـه قـرداً بـال ذنـبٍ          
  

  ِخلْواً من البأِس مملوءاً من النَّـزقِ       
ابن كيغلغ َألن أخبار تريث المتنبي قليالً في دمشق بعد مقْتل   

أنطاكية لم تكن مطَمئنةً، إذْ تعرض أبو العشائر الذي كان يؤمل لقاءه 
فيها لخطٍر جسيم حيث جرح إثر معركٍة جرت بينه وبين جند السلطان؛ 

 بعد - فخرج من المدينة متقهقراً حتى الرقَّة على الفرات، ولكنه استطاع 
لما علم أبو الطيب بذلك عقَد العزم على و.  العودةَ إلى المدينة- زمن 

التوجه إلى أنطاكية، فانطلق من دمشق متوجهاً إلى بعلَبك، لَيحلَّ ضيفاً 
والقاصد من دمشق إلى بعلبك ال بد له . على قائد حاميتها علي بن عسكر

من المرور بعقَبة دمر، وهي عقبة تُشِرفُ على غوطة دمشق، يجتازها 
ومنها إلى الزبداني وهي كورة معروفة إلى الغرب . لمسافر إلى بعلبكا

ومن الزبداني . ومنها يخرج النهر المعروف بنهر بردى. من دمشق
يصعد الطريق إلى ِبقاَع كَلْب وهو َأرض واسعة بين بعلبك وحمص 
ودمشق، فيها قرى كثيرة، ومياه غزيرة نميرة، وأكثر شُرب هذه الضياع 

َأما مدينة بعلَبك . عين الجر: خْرج من جبل، يقال لهذه العينمن عيٍن تَ
بنية عجيبة، . فتبعد عن دمشق مسير ثالثة أيام وهي مدينة قديمة، فيها َأ

وآثار عظيمة، وقصور على َأساطين من الرخام ال نظير لها في الدنيا، 
ه َأي دقَّها، وهو اسم مركَّب من بعل اسم صنم وبك َأصله من بك عنق

ما َأن يكون نُِسب الصنم إلى بك وهو اسم رجل، أو جعلوه يبك اَألعناق  فِإ
وِببعلَبك ِدبس وجبن . هذا إن كان عربياً، وإن كان أعجمياً فال اشتقاق

وقد ذكرها امرؤ . وزيت ولبن ليس في الدنيا مثلها، يضرب بها المثل
  :القيس في شعره فقال

ــد أن ــا     لق ــك وَأهلُه لَبعــي ب كرتْن
  

  والَبن جريٍج في قُرى حمص َأنكرا        
                                              

  . أن يحلف ألف يمين كاذبة متتابعة كأنابيب الرمحهتعلم من سيد: يقول )١(
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استُقْبل أبو الطيب في بعلَبك من قبل علي بن عسكر استقباالً حسناً، 
فأكرمه غايةَ اِإلكرام، وخلع عليه وَأجازه، وطمع في مدحه، ولكن ضيفه 

  : يل فقالاكتفى بأربعة أبياٍت من الشعر استأذنه فيها بالرح
  رِوينا يا بن عسكٍر الهمامـا     

  
  ولم يتْرك نداك بنـا هيامـا        

  وصار َأحب ما تُهـِدي إلينـا      
  

  لغيِر ِقلى وداعـك والـسالما     
  ولم نَملَـْل تَفَقُّـدك المـوالي      

  
  ولم نَذْمم َأياديـك الِجـساما       

  ولكــن الغيــوثَ إذا توالــت  
      

    سافٍر ِكـرهقامـا بَأرِض مالم   
فاجتاز في . ثم غادر المتنبي بعلبك متوجهاً إلى َأنطاكية مروراً بحمص  

طريقه إليها جوِسية وهي قرية من قرى حمص على ِستَّة فراسخ منها من 
جهة دمشق بين جبل لبنان وسِنير، فيها عيون تسقي أكثر ضياعها سيحاً، 

وبعلبك على الطريق، بين حمص : وجبل سِنير. وهي كورة من كور حمص
وعلى رأسه قلعةُ سِنير وهو الجبل الذي يمتد مغَرباً إلى بعلَبك، ويمتد مشَرقاً 

  : إلى القريتين وسلَمية، وهو الذي يقول فيه البحتري
  وتَعمــدتُ َأن تظــلَّ ركــابي

      
بين لُبنـان طُلَّعـاً والـسنيِر          

  َأعرض منها بيـاض تلـك القـصور       مشِْرفاٍت على دمشقَ وقد       
فهو جبل مِطلٌّ على حمص، وهو كُورةٌ جليلة فيه من  جبُل لبنانأما   

 وقد مر -ومن حمص . جميع الفواكه والزرع من غير أن يزرعها َأحد
 يصعد الطريق إلى حماه مارا بالرستَن، وهي بلَيدة قديمة -ذكرها مفصالً 

الذي يمر قُدام حماه، وهي في نصف ) اصيالع(كانت على نهر الميماس 
  . الطريق بين حماة وحمص، بها آثار باقية تدّل على جاللتها

أما حماه، فهي مدينة صغيرة نـزهة، كثيرة المياه والشجر، والزرع 
عليها سور من حجارة، وفيها بناء بالحجارة واسع، . والفواكه والخُضر

يسقي بساتينها ويدير نواعيرها، وبين يجري َأمامها، و) العاصي(واَألرنْط 
  :وفيها يقول امرؤ القيس. حماة ودمشق خمسة أيام للقوافل

  تَقطَّع َأسباب اللُّبانِة والهـوى  
     

  عشيةَ جاوزنا حماةَ فـشيزرا      
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 ومن حماة يتجه الطريق إلى ِقنَّسِرين وهي مدينة بينها وبين حلب 
هـ ٣٥١لى أن كانت سنة  آهلة عامرة إمرحلة من جهة حمص وما زالت

وغلبت الروم على مدينة حلب، وقتلت جميع من كان بربضها، فخاف أهل 
فطائفةٌ عبرت الفرات، وطائفة نقلها سيف الدولة . ِقنَّسرين وتفَرقوا في البالد

ومن ِقنَّسرين توجه أبو . بن حمدان إلى حلب كثَّر بهم من بقي من أهلهاا
هـ وقد مر ٣٣٦ في الشهور اَألخيرة من سنة الطيب إلى َأنطاكية، فبلغها

وصفُ هذه المدينة التي سبق للشاعر أن زارها، ولقي فيها ممدوحه المغيث 
  .بن ِبشر العجلي

كان َأبو الطيب آنئٍذ قد بلغ الثالثة والثالثين من عمره، وأصبح شاعراً 
فشعره لم . مرموقاً يتناقل الناس َأشعاره في َأرجاء الشام ومصر والعراق

يرتَِق إالَّ في كنف اُألمراء واَألشراف من ذوي النفوذ، بدءاً بالتنوخيين الذين 
عاش في كنفهم حيناً في الالذقية، ثم االحتماء في ظلِّ حاكم طبرية بدِر بن 
عمار، وصوالً إلى األمير اإلخشيدي الشاب أبي محمد الحسن بن عبيد اهللا في 

ا َأغراه بتجاوز َأمثال هؤالء، والتطلُّع إلى أمير أكثر وهو م. الرملة بفلسطين
خطراً َأال وهو سيف الدولة بن حمدان الذي لمع نجمه في السنوات األخيرة، 
فرأى أن يتوسل إليه بابن عمه أبي العشائر أمير أنطاكية حيث أعد له قبل أن 

صحاب باقيس، يغادر دمشق قصيدته الشينية التي يمدحه فيها، ويذكر إيقاعه بأ
  : ومسيره من دمشق فقال

  مبيتي من دمـشقَ علـى فـراشٍ       
  

  )١(حشاه لي ِبحـر حـشاي حـاشِ         

ــاً   ــي لون ــين الظب ــٍل كع ــى لي   لَقَ
  

ــشاِش   ــا فــي الم ميكالح ــم ٢(وه(  

                                              
  .  الهوىأتيت من دمشق على فراش حار حشي بحرارة قلبي من : يقول )١(
وعين . رؤوس العظام الرخوة: والمشاش. سورة الخمر: الشيء الملقى، والحميا: اللقى )٢(

إنني طريح ليل أسود وهم قد خالطه : يقول: يضرب به المثل في السواد: الظبي
   .   وتمشى فيه تمشّي الخمر في العظام
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ــؤادٍ   ــي ف ــِد ف ــوٍق كالتوقُّ   وش
  

  )١(كجمٍر فـي جـوانح كالمحـاشِ        

  سقى الدم كـلَّ نـصٍل غيـِر نـابٍ        
  

  ــِر راِشورو ــٍح غي ــلَّ رم   )٢(ى ك

ــتْ   ــوتَ خَفَّ ــارس المنع ــإن الف   ف
  

ــاِش   ــوارس كالري ــصِلِه الف   )٣(ِلمنْ

  فقد َأضحى أبـا الغَمـرات يكْنَـى          
  

  )٤(كأن أبـا العـشائر غيـر فـاشِ        

  وقد نُـِسي الحـسين بمـا يـسمى          
  

  )٥(ردى األبطاِل أو غيـثَ الِعطـاشِ     

ــوه حاســراً فــي درِع   ــرٍبلَقُ ض   
  

  )٦(دقيِق النَّسِج ملتهـِب الحواشـي       

كَأن علـى الجمـاجِم منـه نـاراً             
  

  )٧(وأيدي القـوِم َأجنحـةُ الفـراشِ        

  :   إلى أن يقول  
ــر البحــور وال ُأوري   ــا بح   في

  
  )٨(ويا ملـك الملـوِك وال ُأحاشـي         

ــبٍ     ــِل قل ــي ك ــاظر ف ــك ن   كأن
  

  )٩(فما يخفى عليـك محـلُّ غـاشِ         

  بر عنـك لـم تبخـْل بـشيءٍ        أأِص  
  

ــالم واشِ    ــي ك ــْل عل ــم تَقب   ول
                                              

  .ما أحرقته النار: المحاش )١(
  .ال ينبو عن الضريبة، ولكل رمح غير ضعيفيدعو بالسقيا لكل سيف  )٢(
  .الذي تطايرت الفوارس عن سيفه تطاير الريش. الموصوف يعني أبا العشائر: المنعوت )٣(
غلبت على أبي العشائر كنية أبي الغمرات لكثرة خوضه الحروب والشدائد بدالً : يقول )٤(

  .من كنيته المعروفة
)٥( رلناس اسمه الحقيقي يقول نسي ا. هالكها: ى األبطالد)فغلبت عليه صفتا ) الحسين

  .الجود والشجاعة
  . ضربه بالسيف يحميه ألنإنه لضربه األعداء كأنه دارع: يقول. الذي ال درع له: الحاسر )٦(
وكأن . كأن سيفه يحرق الجماجم لشدة ضربه إياها، وسيفه يلمع كالنار عليها: يقول )٧(

  .   ه إياها بالسيفأيدي القوم كالفراش المتطاير لضرب
ال :  وال أحاشي.أستر قولي، بل أجهر به ال: يقول. أخفاه وأظهر غيره: ورى الحديث )٨(

  .  أستثني أحداً
 عليك حال قاصد ىإنك عليم بما في قلوب الناس، فليس يخف: يقول. الزائر: الغاشي )٩(

  .  إليك وزائر يغشاك
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  وكيف وأنت في الرؤسـاِء عنـدي      
  

  )١(عتيقُ الطيِر ما بـين الخَـشاش        

    وَأنـتَ نـور الظـالم أرى النـاس  
  

ــاشِ    ع ــك ــنْهم لَإلي ــي ِم   )٢(وِإنّ

  فَِسرتُ إليك فـي طلـب المعـالي       
     

  وسار سواي فـي طلـب المعـاشِ         
  

  : بي العشائر  محى أ
ومما ال شك فيه أن المتنبي كان تَواقاً لمدح َأمير عربي شجاع، يفهم 
مرامي شعره، ويقدر موهبتَه خالفاً ألولئك الحكام اَألعاجم الذين انتـزعوا 
. السيادةَ من َأيدي العرب، فأصبحوا غرباء في بالدهم ال حول لهم وال طول

 بعد أن تجاوز نـزوات الشباب - ن حياته لذلك فهو يؤمل في هذه المرحلة م
 أن يجد -وحدتَه وما أصابه من الخيبة والخذالن إثر خروجه على السلطان 
فكان له . ضالَّتَه في بالط التغالبة من بني حمدان، فيغدو شاعرهم بال منازع

ما أراد إذ استقبله أبو العشائر استقباالً حافالً، فأكرمه، وعرف منـزلته، 
لمدحه بعد سماعه القصيدة الشينية اآلنفة الذكر، وبعد أن استقر أبو واهتـز 

  : الطيب في حمى أبي العشائر مدحه بقصيدته التالية
ــشَّاقِ   ــرِة العـ ــا ِلكَثْـ   َأتُراهـ

  
  )٣(تَحسب الدمع ِخلْقةً فـي المـآقي      

  كيف ترثي التي تـرى كـلَّ جفْـنٍ        
  

  )٤(راءها غير جفِْنها غيـر راقـي        

  )٥(نـت ِمنَّــا فتنــِت نفــسـِك لِكنَّـــِك عوفيــِت مــن ضــنى واشتيـــاقِ أ

         رلـوز لِْت دون المـزاٍر فـاليومح  
  

ــاقِ    ــوُل دون العن ــال النح   ِت لح
                                              

  .الحشراتار الطير، وغص: والِخشاش. العتيق الكريم )١(
  .  أتاها ليالً هذا هو األصل، ثم صار كل قاصد عاشياً: عشا إلى النار )٢(
أتظنها لكثرة ما ترى الدمع في مآقي عشاقها : أتظنها يقول الشاعر لصاحبه: أتراها )٣(

  !تتوهم أنه خلقه فيها؛ فال ترحم وال ترثي
 ترحم باكياً ألنها ترى كل ن هذه المعشوقة الإأي . منقطع الدمع: راقي. هاآر: راءها )٤(

  .هانجفن سائل الدمع إال جف
أنت مفتونة بعشق نفسك، ولكنك نجوت من النحول واالشتياق ألنك تواصلين : يقول )٥(

  .محبوبك وهو نفسك
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   :إلى أن يقول
ــقٌ   ــشائر خَلْ ــا الع ــيس إالَّ أب   ل

  
ــتحقاِق       ــام باس ــذا اَألن ــاد ه س

  طاِعن الطعنِة التي تَطْعـن الفَـيْـ        
  

ــراِقـــلَقَ ب   هِم المــد ــذُّعِر وال   ال
  ضارب الهاِم في الغُبـار ومـا يـر      

  
  هب َأن يشرب الـذي هـو سـاقي        

ـ     ــ ــتُ الِحلْ ــرأي ثاب ــب ال   ثاق
  

  )١(ـِم ال يقدر أمر له على إقـالقِ         

  )٢(يا بنـي الحـارِث بـِن لقمـان ال تَعـدمكُم فـي الـوغى متـون العتـاقِ             

ـ           اديبعثوا الرعب في قلـوِب األع
  

ــي     ــَل التالق ــاُل قب ــان القت   فك
  بـن مـن كلَّمـا بـدوتَ بـدالي          يا  

  
  )٣(غائب الشخِص حاضر األخـالقِ      

ــاقِ      ــن ِنف ــيفُه م ــن س ــاك إالّ م ــا يلق ــك فم ــِد في ــع الحدي ــّل نف   )٤(ق

ــذاقِ     ــر الم م ــام ــِس َأن الِحم ــي األنْفُ ــع ف ــواِء َأوقَ ــذا اله ــفُ ه   )٥(إلْ

    واَألسى قبل فُر     ـزجقَـِة الـروِح ع  
  

  )٦(واَألسى ال يكـون بعـد الفـراقِ        

  كم ثـراٍء فرجـتَ بـالرمِح عنـه          
  

  )٧(كان من بخِل أهِلـه فـي وثـاقِ        

   ــيح ــيم قب ــد اللئ ــي ي ــى ف   والغن
  

  قَدر قُـبح الكـريِم فـي اإلمـالقِ          
                                              

  .ال يقلقه أمر من األمور لثبات حلمه: يقول )١(
  .جد أبي العشائر: الحارث بن لقمان )٢(
  .يك، فإذا ظهرت لي شاهدت فيك أخالقه، وإن غاب شخصهأنت شديد الشبه بأب: يقول )٣(
  .أي إن أعداءك ال يقدرون عليك بسيوف الحديد، فال يلقونك إالّ بسيف النفاق )٤(
مما أوقع في النفوس . إن نفوسنا ألفت هذا الهواء، فظنت أن الموت كريه الذوق: يقول )٥(

  .أن الموت مر الطعم
ل حلوله عجز سببه الجبن والضعف، وأنه ال جزع بعد إن الجزع من الموت قب: يقول )٦(

  .الموت لعدم حس الميت بشيء مما هو فيه
  .كم ماٍل كان قد أوثقه البخل، فقتلت أربابه وأبحته لطالّبه: يقول )٧(
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  شاعر المجِد ِخدنُه شـاعر اللَّفـظِ       
  

ــدقاقِ    ــاني ال ــا رب المع   )١(ِكالن

ــاقِ       ــر النّه ــاِد غي ــهيَل الجي ــن ص ــديح ولك ــسمع الم ــزْل تَ ــم تَ   ل
  

وال يخفى ما في هذه القصيدة من تكلٍُّف ظاهر ومبالغاٍت سبق للشاعر 
أن َأسبغها على ممدوحيه السابقين، بيد أنه في هذه القصيدة تجاوز مدح أبي 

ه مسامع سيف العشائر إلى مدح بني حمدان جميعاً، مؤمالً أن يبلغ إطراؤ
  . الدولة بحلب، وهو محطُّ آماله ومرتجاه

ولكن تعريضه بمنافسيه من الشعراء، والتصريح بذمهم كما ورد في 
البيت األخير؛ إذ جعل نفسه جواداً، وجعلهم حميراً؛ ألَّب خصومه عليه، 
فسعوا في الكيد له ولكنه ثبت لهم، وألن هزيمته أمامهم تعني موتَه وخموَل 

 فسجل انتصاره عليهم بقصيدته الالمية في مدح أبي العشائر التي تُعد ذكره،
  :  من روائع مدائحه حيث قال

  ــه ــم وال طَلَل ــسبوا ربعك   ال تَح
  

  ــه ــراقُكم قَتَلَـ ــي فـ   )٢(أوَل حـ

ــم   ــه النفــوس بك   قــد تَِلفــت قبل
  

  ــه   )٣(وأكثــرت فــي هــواكُم العذَلَ

ــشَنا     ــٌل وَأوح ــه َأه ــال وفي   خ
  

ــه  وف   ــروح إِبلَ م مــر ــه ِص   )٤(ي

  لو سـار ذاك الحبيـب عـن فَلَـكٍ       
  

         لَـهدـه بجرب الـشمس ضـيما ر  
   هــــه والهــــوى وأدُؤرُأِحب  

  
    ــه ــبابةٌ وولَ ــب ص ــلُّ ح   )٥(وك

                                              
  .أنت شاعر المجد الناظم لمحاسنه، وأنا شاعر اللفظ، وكالنا يفتن في صناعته: يقول )١(
رحلتم عن الديار فخربت، : يقول. ما شخص من أثار الديار: طللوال. المنـزل: الربع )٢(

  .ولكنها ليست أول ديار قتلت من جراء فراقكم
إن نفوس العشاق تلفت قبل تلف الربع بسببكم، وأكثر العذال : يقول. ج عاذل: العذلة )٣(

  .العذل في هواكم لما رأوا من التهالك فيكم
إن الربع موحش وإن كان فيه ناس : يقول. هاالجماعة من البيوت بمن في: الصرم )٤(

  .وذلك الرتحال أحبابنا عنه
)٥( أحبه وأحب كل ما له عالقة به: يقول. جمع دار: األدؤر.  
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  :  إلى أن يقول
                   لَـهنَج ـنم ـُل بعـضيفـوقُ أبـا الباحـِث والنَّج هبعـض ـنم ١(أنا ابن(  

ــذك    ــا ي ــم وإنم ــدود له   ر الج
  

ــه    ــدوا ِحيلَ ــروه وَأنف ــن نَفَ   )٢(م

   ــشتَِملَه م وحٍب َأرــض ــراً لع   فخ
  

   ــه ــمهري َأروح معتَِقلَـ   )٣(وسـ

          بـه اَألقــدار ن اإللـهأنا الذي بي  
  

   ــه ــا جعلَـ ــرء حيثمـ   )٤(والمـ

ــا     ــرام به ــرح الك ــوهرةٌ يف   ج
  

     ِفلَهةٌ ال تُــسيغُها الــسوغُــص  
ــ   ــهإن الِكـ ــذي ُأكادبـ   ذَاب الـ

  
         عندي مـن الـذي نَقَلَـه ٥(أهون(  

   ــى ــر لَقـ ــفْتُه فخـ   ودارٍع ِسـ
  

      لَــهجاِج والع٦(في الملتقى والعج(  

ــةٍ     ــه بقافيـ ــامٍع رعتُـ   وسـ
  

  )٧(يحـار فيهــا الـــمنقِّح القُولَــه   

ــي     ــام مع ــِهد الطع ــا ُأشْ   وربم
  

        الذي َأكَلَـه ساوي الخبز٨(من ال ي(  

                                              
يفوق أبا الباحث عن . أنا ابن الذي بعضه، أي ولده: يقول. ولده: ونجله. الولد: النجل) ١(

  .نسبي
 أجداده إالّ إذا غُلب في الفخر ألنه ال فضيلة ال يذكر المرء: يقول. فاخره: نافر فالناً) ٢(

  .له في نفسه
إن سيفي ورمحي يفتخران بي ال : يقول. الرمح: والسمهري. السيف القاطع: العضب) ٣(

  .أنا بهما
  .بين اهللا أقدار الناس في الفضل بي ألني أصف الواحد بما فيه: يقول) ٤(
  .   الكيد بيُأقصد به على وجه: ُأكادبه. الكذب: الكذاب) ٥(
رب دارٍع : يقول. مطروح أرضاً: لقى. ضربته بالسيف: سفته. البس الدرع: الدارع) ٦(

  .ضربته بالسيف فتركته مطروحاً كالشيء الملقى عند المواجهة
: القولة. الذي يهذب القول: المنقّح. القصيدة: القافية. أعجبته، أو أخفته: رعته) ٧(

  .الجيد القول
وكان يقال له . إنه أراد به الرجل الذي وشى به: يقال. ُأحضر: امُأشهد الطع) ٨(

المسعودي، وكان المتنبي وصله بأبي العشائر فصار نديماً له، ثم تناوله عند أبي 
  .العشائر
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ــه  ــي وأعرفُ ــَل ب ــر الجه   ويظه
  

ــه    ــن جِهلَ ــرغم م ــدر در ب   وال
  مـستَحيياً مــن أبـي العــشائر أن    

  
  )١(َأسحب في غيـر َأرِضـه حلَلَـه         

ــكٍ      ــدى مِل ــده ل ــحبها عن   َأس
  

ــه     ــِسه وِجلَ ــن جلي ــه م   )٢(ثياب

ــه     ــه كنائلـ ــيض غلمانـ   وبـ
  

   ــه ــيِبه الحملَ ــوِل س   )٣(َأوُل محم

ــالي ال أ   ــدح الحــسين وال م   م
  

   ــه ــذي بِذلَ ــود ال ــَل ال ــذُُل ِمثْ   َأب
  يحتقــر البــيض واللِّــدان إذا    

  
  ــه   )٤(ســن عليــه الــدالص أو نَثَلَ

  قـد هــذَّبتْ فهمــه الفَقَاهــةُ لــي   
  

        الفـصاحةُ لَـه ٥(وهذَّبت شـعري(  

   هــد ــداً ي ــسيِف حام ــصرتُ كال   ف
  

         لَـهمالسيفُ كلَّ مـن ح حمد٦(ال ي(  

  
ألشك في أن هذه القصيدة تُعد في روائع شعره، فهو يفخر بنفسه فخراً 

وال يفخر . ال مزيد عليه، ِإنه فوقَ َأِب الذي يبحثُ عن نَسبه ويستَقصي َأصلَه
باآلباء والجدود إالَّ من غلبة المفاخرون، فاتخذ من آبائه وجدوده متَّكًأ يستند 

ويكفيه فخراً انتسابه إلى البأس والشدة، . زهإليه، وغطاء يستر به عج
وهو . والمروءة والنجدة، وبه يفخر السيف والرمح مثلما يفخر به الفخر نفسه

إلى ذلك كله يقهر بشعره الشعراء كافّة، ويحار في شعره وتأويله، واكتشاف 
  . محاسنه النقاد البارعون

                                            
إنما أقمت مع األعداء في هذا البلد حياء من أبي العشائر أن : يقول. الثياب: الحلل )١(

  .أرتدي خلعه في غير بلده
  .إن ثيابه ال تحب أن تفارقه فهي تخاف أن يخلعها على جليسه: يقول. خائفة: وجلة )٢(
  .إنه يهب غلمانه كما يهب ماله: يقول. العطاء: النائل )٣(
الدرع : الدالص. لبسها: وسن الدرع. ج لدن. الرماح الّلينة: واللدان. السيوف: البيض )٤(

  .سيوف والرماح دارعاً كان أو حاسراًأي أنه يحتقر ال. خلعها: ونثل الدرع. الملساء
  .الفهم والفطنة: الفقاهة )٥(
أنا احمده كما يحمده السيف، والسيف ال يحمد كّل حامل له، وكذلك أنا ال أحمد : يقول )٦(

  .كل يد
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   :وقال يمدح أبا العشائر، ويودعه وقد أراد سفراً
 ــباه ــروك َأش ــم ي ــا ل ــاس م   ألنَّ

  
   ــاه ــت معن ــظٌ وَأن ــدهر لَفْ   )١(وال

ــا    ــت ناظره ــين وأن ــود ع   والج
  

   ــاه ــتَ يمن ــاع وَأن ــأس ب   )٢(والب

  أفـدي الــذي كــلُّ مــْأِزٍق حــِرجٍ   
  

   ــاه ــانُه تَحامـ ــر فرسـ   )٣(َأغبـ

ــطُها   ــسيِن َأوس ــاِة الح ــى قن   َأعل
  

   ــاله ــي رج ــى الكم ــه وأعل   )٤(في

  د أثوابنـــا مدائحـــه تُنـــِش  
  

     ــواه ــن أف ــا له ــسٍن م   )٥(بَأل

ــا    ــم به ــى األص ــا عل   إذا مررن
  

   ــاه ــسمعيه عين ــن ِم ــه ع   أغنت
    ــدواه ــن ج ــن كُ ــو ِنلْ ـِْد ول ــ ــب بالبعـ ــار للكواك ــن خ ــبحان م   )٦(س

  لو كان ضوء الـشمِس فـي يـده          
  

   ــاه ــوده وأفنـ ــصاعه جـ   )٧(لـ

ــه    عــن يود ــلُّ م ــالً كُ ــا راح   ي
  

  ــود ــاه مـ ــه ودنيـ   )٨(ع ِدينَـ

ــراه مــن كــرٍم     إن كــان فيمــا ن
  

    ــه ــزادك اللَّ ــد ف ــك مزي   )٩(في

                                              
  .الناس يشبه بعضهم بعضاً، فإذا رأوك اختلفوا بك إذ ال نظير لك بينهم: يقول )١(
أنت من الجود بمنـزلة الناظر من : يقول. قدر مد اليدين: لباعوا. إنسانها: ناظر العين )٢(

  .العين، ومن البأس بمنـزلة اليمين من الباع
  .أفدي الذي تتحاماه األبطال في الحرب لشجاعته وفتكه: يقول )٣(
أي إن قناة رمحه تعوج للينها حين يحمل قرنه برمحه . البطل المغطى بسالحه: الكمي )٤(

  .ه، ويكون الفارس منكّساًفيصير أوسطه أعال
  .يقول إننا نرتدي خلعه التي يستدّل بها على جوده فكأنها أنشدت مدائحه )٥(
سبحان من جعل الكواكب بعيدة عن متناوله، : يقول. كن ما ينال: نلن. اختار: خار )٦(

  .ألنها لو كانت قريبة لفرقها في جملة عطاياه
  .فرقه: صاعه )٧(
  .   إالّ به؛ ألنه يحفظه على الناس، وال دنيا إالّ معهأنه ال دين: يريد )٨(
   .  ال مزيد على كرمك ألنه بلغ الغاية، فإن كان يقبل الزيادة فزادك اهللا منه: يقول )٩(
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إن سيرة المتنبي مع أبي العشائر ال تختلف كثيراً عن سيرته مع 
علي بن إبراهيم التنوخي، وبدر بن عمار والحسن بن عبيد اهللا اإلخشيدي، 

ف في النظم، والحرص مع جنوح واضح إلى اإلفراط في المبالغة، والتكلُّ
على التنويه بنفسه وبشعره ليكون جديراً بالحظْوة التي يتوق إليها عند 

وللمتنبي في أبي العشائر عدد من المقطوعات الشعرية في . سيف الدولة
موضوعات مختلفة يغلب عليها طابع االرتجال، واالستجابة إلى رغبة 

مةً على الطريق، فكثر الممدوح، ومنها قوله وقد ضرب أبو العشائر خي
أحب أن : جعلت مضربك على الطريق، فقال: سؤَّالُه وغاشيتُه؛ فقال أحدهم

  :يذكره أبو الطيب فقال
ــي   ــشائر ف ــا الع ــاس أب   الم أن

  
ــوِرِق   ــالعيِن وال ــه ب   )١(جــوِد يدي

ــذا     ــتَ ك ــم خُِلقْ ــل ِل ــا قي   وإنم
  

ــقِ    ــاِلقُ الخُلُ ــِق خ ــالقُ الخَلْ   وخ
ــالوا   ــهِ : ق ــم تكِْف ــماحتُه  ألَ  س

  
  حتـى بنــى بيتَــه علــى الطُــرقِ   

ــجاعتُه   ــى شـ ــتُ إن الفتـ   فقلـ
  

  )٢(تُريه في الشُّح صـورةَ الفَـرقِ        

ــه    ــم ل ــاِة تَ ــاِم الكُم ــضرِب ه   ب
  

  )٣(كَسب الـذي يكْـِسبون بـالملَقِ        

  الشمس قـد حلَّـِت الـسماء ومـا          
  

ــدِق   ها عــن الحــد عبهــا بجح٤(ي(  

ــ   لُج ــن ــد    كُ ــسماح فق ــا ال ةً أيه
  

ــرقِ     ــن الغَ ــيفُه م ــه س   )٥(آمنَ

                                              
  .هي الداهم المضروبة: الفضة، وقيل: الورق. الذهب: العين )١(
)٢( كون بخيالً، وإنما يتجنب إن الشجاع ال ي: يقول. الخوف والذعر: الفرق. البخل: الشح

  .البخل كما يتجنَّب الخوف
إنه محبوب : يقول. الشجاع المستتر بسالحه: الكماة جمع كمي. الرؤوس: الهام )٣(

  .لشجاعته ومضائه، فتم له بضرب رؤوس األبطال ما يكسبه المتملّق
  .إنه ال يمكن أن يحتجب عن قصاده فهو كالشمس على بعدها يراها كل راٍء: يقول )٤(
فكلما أعطى . أنه ال يخاف الفقر ألنه غير قادر على إغراقه فسيفه آمنه من ذلك: يقول )٥(

  .سائليه وقصاده ماالً أخذ له سيفه أضعاف ذلك
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  لقاؤه بسيف الدولة

أمضى أبو الطيب بضعةَ أشهر في صحبة أبي العشائر، كان ينتظر 
. خاللها الفرصة المواتية للمثول أمام سيف الدولة عميد بني حمدان
دى وكانت المفاجأة السعيدة قدوم سيف الدولة إلى أنطاكية في شهر جما

هـ فضرب له ِصيوان من خَز، وشرع يستقبل فيه ٣٣٧األولى من سنة 
الوفود التي قَِدمت للسالم عليه بمن فيهم الشعراء، وكان أبو الطيب في 
عدادهم فقدمه إليه أبو العشائر، وَأثنى عليه، وعرفه منـزلته من الشعر 

  . واألدب
صره، وأخبار  بوصفه متتبعاً ألحداث ع-وال شك في أن المتنبي 

 كان على علم بأخبار بني حمدان التغالبة الذين كان لهم -المشاهير من رجاله 
هـ، إذ تولّى أمراؤهم ٢٦٠الفة العباسية منذ سنة نفوذ وسلطان إبان الخ

والياٍت كثيرة، فأخوه ناصر الدولة الحسن بن عبد اهللا تولّى إمارة الموصل 
هـ أما سيف الدولة علي بن عبد ٣٣٠عقب أبيه، وأصبح أمير األمراء سنة 

اهللا بن حمدان فقد تولَّى مدينةَ واسط جنوبي بغداد ثم انتـزع لنفسه مملكة من 
اإلخشيديين في شمالي الشام، وجعل من حلب عاصمة له إذ سار إليها سنة 

فملكها واستولى عليها، وكان مع المتّقي باهللا بالرقَّة، فلما عاد «هـ ٣٣٣
وانصرف اإلخشيد إلى الشام بقي يأنس المؤنسي بحلب، المتقي إلى بغداد، 

فقصده سيف الدولة، فلما نازلها فارقها يأنس وسار إلى اإلخشيد؛ فملكها سيف 
فلقيه عسكر اإلخشيد محمد بن طُغْج صاحب . الدولة، ثم سار منها إلى حمص

الشام ومصر مع مواله كافور واقتتلوا، فانهزم عسكر اإلخشيد وكافور، وملك 
يف الدولة مدينة حمص، وسار إلى دمشق فحصرها، فلم يفتحها أهلُها له؛ س

فرجع وكان اإلخشيد قد خرج من مصر إلى الشام، وسار خلف سيف الدولة، 
ورجع سيف الدولة إلى . فالتقيا ِبِقنَّسرين، فلم يظفر أحد العسكرين باآلخر

ب، ولما ملك الجزيرة، فلما عاد اإلخشيد إلى دمشق رجع سيف الدولة إلى حل
سيف الدولة حلب سارت الروم إليها، فخرج إليهم، فقاتلهم بالقرب منها، فظفر 
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غزا سيف الدولة بالد الروم «هـ ٣٣٣في هذه السنة  و»)١(بهم، وقتل منهم
ورد سالماً بعد أن بدع في العدو، وسبب هذه الغزاة أنه بلغ الدمستق ما فيه 

فسار في جيش ) حرب الداخليةال(سيف الدولة من الشغل بحرب أضداده 
عظيم، وأوقع بأهل بغراس ومرعش، وقتل وأسر؛ فأسرع سيف الدولة إلى 

، واستنقذ األسارى والغنيمة، ....وقع بجيش الدمستقمضيق وشعاب، فأ
ثم بلغ سيف الدولة أن مدينة للروم تهدم بعض . وانهزم الروم أقبح هزيمة

ة الفرصة، فأناخ عليها وقتل وسبى سورها وذلك في الشتاء؛ فاغتنم سيف الدول
  .  »)٢(لكن أصيب بعض جيشه

لقد كان الهم األول لسيف الدولة منازلة الروم، والدفاع عن حياض 
إذ استطاع أن يحقق . العرب واإلسالم في زمن أخذت فيه مملكتُهم بالتداعي

نة انتصاراً مشهوداً على الجيش البيزنطي بقيادة فَردس فُقَّاس في أواخر س
هـ ثم قضى على تمرد األكراد في قلعة برزويه المنيعة، وهي حصن ٣٣٦

  . قرب السواحل الشامية يضرب بها المثل في الحصانة والمنعة
بِهتَ المتنبي عندما شاهد سيف الدولة ألول مرة إذ رآه رجالً مهيباً 

 إلى ذلك جميالً جداً، آِسراً كان عمره آنئٍذ ال يتجاوز الخامسة والثالثين وهو
وقد . يتصف بصفات تؤهلُه للسيادة والمجد كالكرم، والشجاعة، وسمو النفس

تداول الناس سيرة هذا األمير الذي حرص على أن يجعل من حلب حاضرةً 
فهو . منافسةً لبغداد، حيث جمع حوله فئةً ممتازة من رجال العلم واألدب

فشب على . خ عصرهمحارب مثقَّف تلقى تعليمه على أيدي المشاهير من شيو
حب العلم وأهله، وهو باإلضافة إلى معرفته الواسعة بالشعر العربي كان 

فسيف . شاعراً، وله اهتمام كبير باألدب والفلسفة والموسيقا وعلم التنجيم
الدولة سيد عربي بامتياز، في زمٍن كانت الغلبةُ فيه لألعاجم على مقاليد 

لذلك وجد فيه أبو الطيب ضالَّته . ماألمور في معظم أرجاء دار اإلسال
                                            

  .١٩٧٩ -ط دار صادر . ٤٤٦-٤٤٥ ص ٨ ج -الكامل في التاريخ البن األثير  )١(
 دار -سامي الكيالي  - عن كتاب سيف الدولة وعصر الحمدانيين - ١٦٠- ١الذهبي  ()٢(

  ).١٩٥٩ -المعارف بمصر 



 

 -١٤٣-

المنشودة، ولكنّه اشترط عليه َأالَّ ينِْشده إالَّ وهو قاعد، وَأالَّ يكلَّفَ تقبيَل 
األرض بين يديه، فنُِسب إلى الجنون، ودخل سيف الدولة تحت هذه الشروط، 

مام وتطلَّع إلى ما يِرد منه، وكان أبو الطيب قد وضع في حسابه أنه سيمثل أ
أميٍر خطير يميز جيد الشعر من رديئه، لذا كان عليه أن يتروى ويعيد النظر 
فيما سينشده من شعر، وَأن تكون قصيدتُه األولى جديرةً باإلنشاد بين يدي 
سيده الجديد، فلم يرسل نَفْسه على سجيتها، بل أخضع عواطفه ورغباته لنظاٍم 

فقال . ونُدمائه من العارفين والذائقين للشعردقيق ليستحِوذَ على إعجاب األمير 
يمدحه، وكان جالساً تحت مظلٍة من الديباج عليها صورة ملك الروم، وصور 

  : وحش وحيوان
      هع َأشْـجاه طاِسـمبوفاؤُُكما كـالر  

  
  )١(بأن تُسِعدا والدمع َأشفاه سـاجمه    

  وما أنـا إالّ عاشـقٌ كـلُّ عاشـقٍ         
  

  )٢( الئمـه  أعقُّ خليليـه الـصفيين      

  وقد يتزيـا بـالهوى غيـر َأهلـهِ          
  

      همن ال يالئم اإلنسان ِحب٣(ويستص(  

  بِليت ِبلَى اَألطالل إن لم َأقـف بهـا       
  

        ـهِب خاِتمقُوفَ شحيٍح ضاع في التُّرو  
  كئيباً توقّاني العواذُل فـي الهـوى        

  
  )٤(كما يتوقّى ريض الخيِل حاِزمـه       

  ولى من اللحظ مهجتي   قفي تَغْرِم األُ    
  

  )٥(بثانيٍة والـمتْلفُ الشيء غارمـه      

                                              
يقول مخاطباً خليليه اللذين . الطامس الدارس: والطاسم. أشده شجواً أي حزناً: أشجاه )١(

إن وفاءكما بمساعدتي على : عاهداه على أن يساعداه على البكاء عند ربع األحبة
لك وفاؤكما كلما قّل البكاء كهذا الربع الذي كلما تقادم عهده كان أشجى لزائره، وكذ

  .اشتد حزني
  .  كل عاشق له خليالن صفيان أعقهما في الود من يلومه في هواه: يقول )٢(
قد يتكلف اإلنسان الهوى وليس من : يقول. تكلّف الزي وهو اللباس والهيئة: التزيي )٣(

  .  أهله وقد يصاحب المرء من ال يكون موافقاً له في أحواله
إن العواذل : يقول. السائس: والحازم. ريض الخيل الصعب قياده. نالحزي: الكئيب )٤(

  .يحذرن جانبي إذا وقفت على ربع األحبة كئيباً، كما يحذر السائس جماح فرسه
إنه نظر إليها نظرة أتلفت مهجته، لذا يطلب منها أن تمكنه من نظرة ثانية ترد : يقول )٥(

  .لزمه أداؤه: وغرم ما أتلفه. إليه مهجته
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  إلى أن يقول
  وأحسن مـن مـاِء الـشبيبِة كُلِّـه       

  
  )١(حيا بارٍق في فازٍة أنـا شـائمه         

  عليها رياض لـم تَحكْهـا سـحابةٌ         
  

  )٢(وأغصان دوٍح لم تَغَـن حمائمـه     

  وفوق حواشي كـّل ثـوٍب موجـهٍ         
  

  )٣( لم يثقِّبـه ناظمـه     من الدر ِسمطٌ    

  ترى حيوان البـر مـصِطلحاً بهـا         
  

  )٤(يحـارب ضـدُ ِضـده ويــساِلمه     

   ــساطَه ــوِك ب ــواه المل ــل أف تُقب  
  

  )٥(ويكْبـر عنهــا كُمــه وبراِجمــه   

  له عسكرا خيـٍل وطيـٍر إذا رمـى         
  

  )٦(بها عسكراً لم يبق إالَّ جماجمـه        

ــاٍغ   ــّل ط ــن كُ ــا م ــهَأِجلَّتُه ثياب   
  

  )٧(وموِطُئها من كّل بـاٍغ مالغمـه        

                                              
:  والفازة.السحاب ذو البرق: البارق. المطر: الحيا. نضارتها وحسنها: ماء الشبيبة )١(

: يقول. الناظر إلى البرق يرجو المطر: والشائم. سيف الدولةلمظلة بعمودين نصبت 
ارة من ماء الشباب، إذ جعله كالسحاب في جوده ضإن الشخص الذي يراه أحسن ن

  .  فيه آمالً جودهوعموم نفعه؛ لذا فهو يعلّق رجاءه 
يصف تلك الخيمة وما عليها من صور رياٍض وأشجار ليست مما أنبته السحاب  )٢(

  .  وحاكه لذا فإن ما عليها من حمائم وطيور ال تتغنى ألنها ليست حية
الدوائر البيض على حواشي تلك : وسمط الدر. السلك: السمط. ذو وجهين: موجه )٣(

  .زةاألثواب التي اتخذت منها الفا
إن هذه الفازة مزينة بصور الحيوانات يصول الواحد منها على اآلخر ولكنه ال : يقول )٤(

  .  حق به أذى ألنها جميعاً مسالمة ال روح فيهالي
، وال يرقون اطه يلقونه يقبلون بسنن الملوك حيإ: يقول. مفاصل األصابع: البراجم )٥(

  .  إلى تقبيل كمه أو يده
الخيل والطير التي اعتادت أن تصحبه في حروبه لتأكل لحوم : ينإن له عسكر: يقول )٦(

ن عسكر العدو لم يبق إال عظام يفإذا رمى بهذين الجيش. القتلى، فكأنها من عداد جيشه
  .    الجماجم ألن عسكر الخيل يقتلهم، وعسكر الطير يأكل لحومهم

ه غلبول الفم مما يما ح: والمالغم. ما يجعل على ظهر الدابة: جمع جّل: األجلة) ٧(
 جلة خيله من ثياب ملوك الروم، وحوافرها تطأأإن : يقول. اللسان ويصل إليه
  .   وجه كل باٍغ فيهم
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  فقد ملَّ ضوء الصبِح ممـا تُغيـره       
  

  )١(وملَّ سواد الليِل ممـا تزاحمـه         

          هـدورقُّ صـا تَـدوملَّ القنـا مم  
  

  )٢(ومّل حديد الهنـِد ممـا تالِطمـه         

  سحاب من العقباِن يزحـفُ تحتهـا        
  

  )٣(رمهصواسحاب إذا استَسقت سقتها   

  : ثم يقول
  غضبتُ لـه لمـا رأيـتُ صـفاِته        

  
  )٤(بال واصٍف والشعر تهذي طماطمه  

ــدةً     وكنــتُ إذا يممــتُ أرضــاً بعي
  

       ـهوالليُل كاِتم ٥(سريتُ وكنتُ السر(  

  لقد سّل سيفُ الدولِة المجد معِلمـاً        
  

  هثاِلم خْفيه وال الضربم ٦(فال المجد(  

ـ        ك اَألغـر ِنجـاده    على عاتق الملْ
  

  )٧(وفي يد جبار الـسماوات قائمـه        

  هــد ــي عبي ــداء وه ــه األع تحارب  
  

  )٨(وتدِخر األمـواَل وهـي غنائمـه      

  )٩(ويستعِظمون الموتَ والموتُ خاِدمه    ويستكبرون الدهر والدهر دونه  
                                            

لكثرة غاراتك وقت الصبح قد مل الصبح منها وضجر، كما مّل الليل من : يقول )١(
  .مزاحمتك إياه

  .ملت رماحك من الطعن، كما ملت سيوفك من الضراب: يقول )٢(
جعل العقبان التي فوق جيشه سحاباً، وجعل جيشه سحاباً لما فيه من بريق األسلحة  )٣(

  .وسفح الدماء، وجعل الجيش األسفل يسقي األعلى من دماء القتلى
: يقول. من كان في لسانه عجمة: والطماطم جمع ِطمِطم. تكلم بغير معقول: هذى )٤(

  .تهغضبت ألجله لقصور هؤالء الشعراء عن اإلحاطة بصفا
كنت إذا قصدت أرضاً بعيدة سريت في الظالم كأني سر والليل : يقول. قصدت: يممت )٥(

يكتم هذا السر.  
  .إن الممدوح سيف سلّه المجد، فال يغمده وال يثلمه الضرب ألنه ليس سيفاً من حديد: يقول )٦(
حمالته، : ونجاد السيف. موضع الرداء من المنكب: العاتق. الخليفة: الملك األغر )٧(

  .هو سيف يتقلّده الخليفة، ويضرب به أعداءه: يقول. مقبضه: وقائمه
إن أعدائه يحاربونه، ولكنه يسبيهم ويسترقّهم، ويدخرون األموال ليغنمها : يقول) ٨(

  .في محاربتهم
هم يعدون الدهر عظيم الشأن لما يفعله من إسعاد قوم، وإشقاء آخرين، والدهر دونه  )٩(

  . ويستعظمون الموت والموت ينفذ مراده في أعدائهألنه طوع أمره،
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  وإن الذي سـمى عليـا لَمنْـِصفٌ       
  

  )١(ِلمـه وإن الذي سماه سـيفاً لَظا       

وما كلُّ سيٍف يقطـع الهـام حـده            
  

  )٢(وتقطع لَزبات الزمـاِن مكارمـه       

وما إن انتهى أبو الطيب من إنشاد هذه القصيدة حتى َأقبل عليه سيفُ   
الصبح  (»وقربه، وأجازه الجوائز السنية، ومالت نفسه إليه وَأحبه«الدولة، 
ة شعراً باهراً اهتـز له طرباً كما سحر إذْ سمع منه ألول وهل) ٧٨المنبي 

إنه شعر مختلف عما اعتادوا سماعه من هؤالء . ألباب سامعيه، وشغل عقولهم
فهو شعر متْقن الصنعة، يكلّف السامع والقارَئ . الشعراء المحيطين باألمير

فالمتنبي َأراد َأن يخالفَ المألوفَ؛ . الكثير من الجهد والعناء لفهمه، وتذوقه
أتي بالغريب من المعاني إذ شبه الوفاء بالربع الدارس، ووفاء صاحبيه ال في

يكون إالّ بمساعدته على البكاء، كهذا الربع الذي كلّما تقادم عهده كان أشجى 
إنه يتعمد أداء هذا المعنى الغريب بأسلوٍب ال يقّل . لزائره وَأشد إثارةً لحزنه

مفسرين والنُّحاة، ويدفعهم إلى البحث عنه غرابةً، وهو مما يشغَُل ال
وهو في مضمار العشق أيضاً مختِلفٌ عن سواه من العشَّاق، . واالستقصاء

فهو ال يحفل بموقف صاحبيه منه، وال بلومهما إياه، فالعواذل يخشَينَه، 
  .    ويجتنبن عذله

  كئيباً توقاني العواذُل فـي الهـوى       
     

   حازمـه  كما يتوقّى ريـض الخيـل       
   

وال يخفى أنه آخذ في حسابه ثقافة الممدوح، وفضوَل الحاشية التي 
تصحبه من النحاة واللغويين ورجال الفقه، والفلسفة، وعلم الكالم، بل رجال 

  .الحرب أيضاً
                                            

. إن الذي سماه علياً أنصفه ألنه وصفه بالعلو والسمو: يقول. اسم سيف الدولة: علي )١(
أما الذي سماه سيفاً فقد ظلمه ألن السيف إذا قطع الهام فهو عاجز عن قطع شدائد 

  .الزمان ونكباته كما يفعل المدوح
وف قاطعة، ولكن سيف الدولة يقطع رؤوس األبطال كما يقطع ليس كل السي: يقول )٢(

  .  شدائد الزمان بمكارمه وعطاياه
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ولكن األهم من ذلك كله هو إرضاء الممدوح، والدخول إلى قلبه وعقله، 
 عظيم من المهابة والجالل، فالملوك والتمكُّن منه، لذلك صوره على جانب

وإذا كان . تُقبل األرض بين يديه، وال تتمكَّن من الوصول إلى كُمه َأو لثم يده
لغيره من الملوك جيشٌ يزحفُ على األرض، فلسيف الدولة جيشان جيش على 
األرض، وجيش من العقبان في الجو يغطِّي السماء كالسحاب، وسحاب جيشه 

  . األرض يسقي سحاب العقبان من دماء القتلىالزاحف على 
ثم يحاول المتنبي أن يقطع الطريق على الشعراء اآلخرين فيتَّهمهم 
بالتقصير والعجز عن اإللمام بصفات األمير النادرة، وكأنه أراد أن يتغدى بهم 

  : قبل أن يتعشَّوا به فقال
  غضبتُ لـه لمـا رأيـتُ صـفاِته        

  
  طماطمـه بال واصٍف والشعر تهذي       

ــدةً      وكنــتُ إذا يممــتُ أرضــاً بعي
      

  سريتُ فكنتُ السر والليـُل كاِتمـه        
لقد تعمد أبو الطيب أن يجعل من هذه القصيدة مدخالً إلى قلب سيده   

هذا ما سوف تظهر ! ليستأثر به دون المنافسين من حوله فهل كان له ما أراد؟
  .آثاره في القصائد القادمة

 سيفُ الدولة بالرحيل عن أنطاكية قال يمدحهولما هم:  
  ــام ــذا الهم ــتَ أيه ــن َأزمع   َأي

  
        با وَأنـت الغَمــامنبتُ الر ١(نحن(  

ـ            نحن من ضايقَ الزمان لـه فيـ
  

  ـَّام ــ   )٢(ـــك وخانتــه قُربــك األي

ـ             في سبيل العـال قتالُـك  والـسلْ
  

  ــذام ــام واإلج ــذا المق   )٣(ـــم وه

                                              
أين أزمعت أن تسير أيها : يقول. الملك العظيم: الهمام. العزم على األمر: اإلزماع )١(

الملك العظيم ونحن الذين ال عيش لنا إالّ بك فنحن كنبت الربا، وأنت كالغمام ال بقاء 
  .بكلنا إالّ 

  .حرمتنا األيام لقاءك والقرب منك، وباعدت بيننا وبينك: يقول )٢(
إن أفعالك مقصورة على المعالي قاتلت أو سالمت، : يقول. اإلسراع في السير: اإلجذام )٣(

  .  أقمت أو سرت
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ـ       ليت أَ    نَّا إذا ارتحلـتَ لَـك الخيـ
  

         ١(ـُل وَأنَّـا إذا نــزلتَ الخيـام(  

   ــد ــاٌل جدي ــك ارتح ــوٍم ل ــلَّ ي   ك
  

     ــام ــه مق ــِد في ــسير للمج   وم
  وإذا كانـــِت النفـــوِس كبـــاراً  

  
   ــسام ــا األج ــي مراده ــت ف   تَِعب

ــا     ــدور علين ــع الب ــذا تَطْلُ   وك
  

  ــام ــور الِعظ ــقُ البح   )٢(وكــذا تَقْلَ

   مـا لـم تُِطبـه ِحمـام     كلُّ عـيشٍ    
  

          ٣(كلُّ شمٍس ما لـم تَكُنْهـا ظـالم(  

ــا    ــدنا ي ــي عن ــشةَ الت   َأِزِل الوح
  

       اللُّهـام الخمـيس به يـأنَس ن٤(م(  

  والذي يشْهد الوغى سـاكن القلـبِ       
  

    ــام ــا ِذم ــاَل فيه ــَأن القت   )٥(ك

ــى   ــب حت ــضِرب الكتائ ــذي ي   وال
  

    ٦(تتالقــى الِفهــاقُ واَألقــدام(  

     ــِل سـيِف الــدـةُ المؤمإنمـا هيب  
  

        ـساملِْك في القلـوِب حلَة الم٧(دو(  

ــوقّي    ــشجاع الت ــن ال ــر م   فكثي
  

   المــس ــِغ ال ــن البلي ــٍر م    )٨(وكثي
      

لقد تنازل أبو الطيب عن استعالئه الذي ظهرت بوادره بوضوح في 
ماً من خدم األمير، القصيدة السابقة، فهو يتمنَّى في هذه القصيدة أن يكون خاد

                                            
  .ليتنا نقيك األذى، ونتحمل عنك الردى: وتلخيص المعنى: قال ابن جني )١(
 تارةً ويغيب أخرى، وكالبحر يموج ويضطرب، وكذلك أنت ال أنت كالبدر يطلع: يقول )٢(

  .تستقر على حال
  .كل عيش ال تؤنسه بقربك هو والموت سواء، وكل شمس ظالم بدونك: يقول )٣(
أقم عندنا لتنفي عنا الوحشة يا من يأنس : يقول. الكثير: اللهام. الجيش: الخميس )٤(

  .بوجوده الجيش العظيم
  .ي انه يحضر الحرب رابط الجأش كأن القتال عاهده على أالّ يقْتلأ: العهد: الذمام )٥(
. جمع فهقة وهي العظم الذي يكون على اللهاة: والفهاق. الفرقة من الجيش: الكتيبة )٦(

  .إنه يضرب بسيفه األعناق حتى تتالقى مع األقدام: يقول
  .إن هيبته في القلوب تقوم مقام السيف: يقول )٧(
والبليغ إن أمكنه أن يسلم . اه الشجاع وحفظ  منه نفسه فذلك منه كثيرإن توق: يقول )٨(

  .عليه فذلك غاية البالغة
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أو جواداً يحمله إلى حيث شاء، أو خيمةً يتفيأ ظلَّها في اإلقامة، ألن الفوز 
  . برضا األمير يقتضيه المزيد من التـزلُِّف والملَق

  :وقال يستمهله في الرحيل عن أنطاكية وقد كَثُر المطر
ــلُ   ــك الجلي ــا المل ــدك أيه روي  

  
  )١(تَــأن وعــده ممــا تُنيــلُ     

ــيال     ــو قل ــاِم ول ــودك بالمق وج  
  

ــلُ    ــه قلي ــود ب ــا تج ــا فيم   )٢(فم

  ألكبــتَ حاســداً وأرى عــدوا    
  

ــا وداعــك والرحيــلُ       )٣(كأنهم

ــكَكْنا     ويهــدَأ ذا الــسحاب فقــد شَ
  

ــلُ    ــم قبي ــاُه لك ــب أم حي   )٤(َأتَغِْل

  وكنتُ َأِعيـب عـذْالً فـي سـماحٍ          
  

  )٥(فها أنا في السماح لـه عـذُولُ          

  وما أخـشى نُبـوك عـن طريـقٍ          
  

  )٦(وسيفُ الدولِة الماضي الـصقيلُ      

ــى    ــٍف تمنَّ ــواِة ِغطْري ــلُّ ش   وك
  

ــسبيلُ    ــا ال ــسيِرك َأن مفِْرقَه   )٧(ِل

    ــاء ــوٍء دم ــِق ممل مــِل الع   وِمثْ
  

  )٨(جرت بك في مجاريـه الخيـولُ        

                                              
)١( ل في رحيلك أيها الملك ألن بقاءك القليل نعده نواالً منك وعطاءتمه.  
  .جد علينا باإلقامة عندنا ولو لبعض الوقت، فإن ما تجود به ال يعد قليالً: يقول )٢(
إقامتك كبت لحاسدي ووجع لرئة : يقول. أصيبه برئته: أرى عدواً. اإلغاظة: الكبت )٣(

  .كما أن وداعك يلذع قلبي كما يلذعه حاسدي وعدوي. عدوي
أقم بيننا حتى يقلع : يقول الشاعر. العشيرة: القبيل. المطر: والحيا. قبيلة الممدوح: تغلب )٤(

  !أبنو تغلب قبيلتكم أم هذا الغيث: هذا السحاب خجالً من أياديك فقط أفرط حتى شككنا
كنت فيما مضى أعيب من يلوم على الجود، ولكني اآلن صرت ألوم السحاب إلفراطه  )٥(

  .في السماح مخافة أن يكدر عليه الطريق
  .ال أخشى أن تعجز عن قطع الطريق وأنت السيف الصقيل الذي ال يعرف الكالل: يقول) ٦(
إن كل سيد شريف : يقول. السيد الكريم في قومه: الغطريف. جلدة الرأس: الشواة )٧(

  .يتمنى أن يكون مفرق رأسه طريقاً لسيرك
. سهل من نواحي أنطاكية منه أكثر ميرتها، فيه بحيرة تسمى بحيرة العمق: العَمق )٨(

يقول رب مكان كالعمق مملوء بالدماء بدالً من الماء خضته بخيلك، فيكيف أخشى 
  !     لموحلةعليك قطع هذه الطريق ا
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  إذا اعتاد الفتـى خـوض المنايـا       
  

ــ     وُلفــأهون مــا يمــر بــه الوح
         تْهـصفمـا ع َأمر الحـصون نمو  

  
ــسهوُل       ــةُ وال ــه الحزون أطاعتْ

ومما عجل  في مغادرة سيف الدولة مدينةَ أنطاكية ورود نبأ وفاة والدته   
في ميافارقين، فلم يلبث َأن قصد المدينة المذكورة على وجه السرعة، ولم 

دته في جمادى اه في حلب بعد عويرافقه أبو الطيب في رحلته تلك، وإنما التق
  :هـ ليلقي على مسمعه مرثاتها إذ يقول٣٣٧اآلخرة من سنة 

ــوالي ــشرفيةَ والعـ ــد المـ   نُِعـ
  

ــالِ    ــال قت ــون ب ــا المنُ   )١(وتقتلُن

  ونــرتبطُ الــسوابقَ مقْربـــاتٍ    
  

  )٢(وما ينجين مـن خَبـب الليـالي         

  ومن لـم يعـشِق الـدنيا  قـديماً           
  

ــب   ــن ال س ــاِلولك ــى الوص   يَل إل
  نصيبك فـي حياتـك مـن حبيـبٍ          

  
  )٣(نصيبك في منامـك مـن خيـالِ         

ــى   ــاألرزاء حت ــدهر ب ــاني ال   رم
  

ــاِل     فــؤادي فــي غــشاٍء مــن نب
    ــهام ــابتني س ــصرتُ إذا أص   ف

  
  تكـسرِت النــصاُل علــى النــصالِ   

ــرا    ــاعين طُـ ــذا أوُل النـ   وهـ
  

ــالِل   ــي ذا الجـ ــٍة فـ   ألول ميتـ
ــ       م يفجـع بــنفسٍ كـأن المـوتَ ل

  
ــالِ     ــوٍق بب ــر لمخل ــم يخط   ول

ــوطٌ    ــا حنُـ ــالةُ اهللا خالِقنـ   صـ
  

  )٤(على الوجـه المكفـِن بالجمـال        

    ِطربــسحولَــِك م رواقُ العــز  
  

  )٥(وملْك علـي ابنـِك فـي كمـالِ          

  سقى مثواك غـاٍد فـي الغـوادي         
  

  )٦(نظير نـواِل كفّـك فـي النـوالِ         

                                              
  .المنية: المنون. الرماح: العوالي. السيوف: المشرفية )١(
  .سعيها من أذانا: خبب الليالي. القريبة من البيوت: المقربات. الخيل: السوابق )٢(
كأنه يريد . أي أن حظ اإلنسان من وصال الحبيب كحظه من وصال خياله في منامه )٣(

  . ينقضيإن حياة المرء حلم سرعان ما: أن يقول
  .  هو يدعو لها بأن تكون رحمة اهللا حنوطاً لها. طيب يخلط لغسل الميت: الحنوط )٤(
)٥( لْك ابنك الظليل: يقول. ممتد: مسبطرتِّ وأنِت في هذه الحال من العز وفي ظل مم.  
  .يدعو لقبرها بالسقيا، ويشيد بسخائها وكرمها. السحاب: الغادي. القبر: المثوى )٦(
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ــٍد ــِك بعــدِك كــلَّ مج   َأســائُل عن
  

  )١(وما عهدي بمجـٍد عنـِك خـالي       

ــي   ــافي فيبك ــرِك الع ــر بقب   يم
  

  )٢(ويشغله البكـاء عـن الـسؤالِ        

  ولـو كـان النــساء كمـن فقــدنا   
  

ــاِل   ــى الرج ــساء عل ــضلِت الن   لفُ
        وما التْأنيثُ السم الـشمِس عيـب  

  
ــاللِ    ــر للهـ ــذكير فخـ   وال التـ

  :ثم يقول  
ــصبٍر ــتنجد ب ــِة اس ــيفَ الدول   َأس

  
ــ   ــالِ وكي ــبرِك للجب ــِل ص   فَ بمث

ــزي     ــاس التع ــم الن ــت تُعلِّ   فأن
  

  وخوض الموِت في الحرِب السجالِ       
ــتّى    ــك ش ــاِن علي ــاالتُ الزم   وح

  
  )٣(وحالُك واحـد فـي كـّل حـالِ          

ــاً   ــذين أرى ملوك ــي ال ــك ف   رأيتُ
  

ــالِ    ــي مح ــستقيم ف ــك م   )٤(كأن

فــإن تَفُــِق األنــام وأنــتَ مــنهم     
  

      بعـض ٥( دِم الغـزالِ   فإن المـسك(  
وبعد نحو شهر من إنشاد القصيدة السابقة نظم أبو الطيب قصيدةً تالية   

هـ يمدح سيفَ الدولة إثر استنقاِذه َأبا وائل ٣٣٧من سنة في شهر شعبان 
تغلب بن داود بن حمدان ابن عمه من َأسر الخارجي الملقَّب بابن ِهرة الرماد 

حي حمص،  وكان أبو وائٍل المذكور قائد حاميتها، الذي شن الغارةَ على ضوا
فوقع في َأسر الخارجي، فطلب األخير مقابَل إطالق سراحه فديةً من المال 

                                            
 لم أر مجداً خالياً منك أيام حياتك، فأنا بعد وفاتك أسأل عنك كل مجد ألنك :يقول) ١(

  .كنت صاحبته
  .السائل، وطالب المعروف: العافي )٢(
إن اختلفت أحوال الزمان من الصفو والكدر عليك، فإن حالك من الصبر والحلم : يقول )٣(

  .والكرم ال تتبدل
أي إنك أكثرهم استقامة . المستقيم بين المعوجأنت بين الملوك ك: يقول. معوج: محال )٤(

  .وفضالً
ال عجب إن فقت الناس جميعاً بفضلك، فقد يفضل بعض الشيء جملته كما : يقول )٥(

  .يفضل المسك دم الغزال وهو جزء منه
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والخيل، فتظاهر سيفُ الدولة بقبول الشرط، ثم زحف في ألفين من جنوده 
باإلضافة إلى بعض أنصاره من البدو، فواقعه بالقرب من حمص، فانهزم 

المتمرد وقتله، وجرح أبو وائل الخارجي ولكن سيف الدولة أدرك ،وجماعتُه 
  : في هذه الواقعة جرحاً بليغاً، وُأنِقذ من اَألسر، فقال َأبو الطيب في ذلك

ــاذلِ  ــةُ العـ   إالَم طَماعيـ
  

  وال رْأي في الحـب للعاقـلِ        
  يراد مـن القلـِب نـسيانُكُم        

  
  وتْأبى الطِّباع علـى الناقـلِ       

  ني لََأعشقُ مـن ِعـشْقكم     وإ  
  

  نحولي، وكلَّ امـرٍئ ناِحـلِ       
  ولو زلْـتُم ثُـم لـم َأبِككُـم          

  
  )١(بكَيتُ على حبـي الزائـلِ       

  َأينِكر خَـدي دمـوعي وقـد      
  

  )٢(جرتْ منه في مسلٍك سابلِ      

 ــه ــرى فوقَ ــٍع ج   َأَأوُل دم
  

ــِل   ــى راح ــزٍن عل ُل حوَأو  
   غير الهوىولو كنتُ في أسِر  

  
  )٣(ضِمنتُ ضمان أبي وائـلِ      

  فدى نفسه بضماِن النُّـضار    
  

  )٤(وأعطى صدور القنا الذابلِ     

ــةً  ــَل مجنْوب ــاهم الخي   ومنَّ
  

  )٥(فجئن بكـّل فتـى باسـلِ        

ــٍل   كــأن خــالص أبــي وائ
  

ــاودةُ القمــر اآلِفــلِ       مع
  دعا فـسمعتَ وكـم سـاكتٍ       

  
  )٦(على البعِد عندك كالقائـلِ      

                                            
  .لو فارقتموني ولم أبِك على فراقكم لبكيت على ما زال من حبي إياكم: يقول. بعدتم: زلْتم )١(
ال يستطيع خدي إنكار ما يسيل عليه من : يقول. الطريق الكثير المارة: لك السابلالمس )٢(

  .الدموع وهي تجري منه في طريق مذلّل
لو كان آسري غير الحب لخرجتُ من أسره : يقول. ابن عم سيف الدولة: أبو وائل )٣(

  .بحيلة وضمان كما فعل أبو وائل في ضمانه للخارجي
ضمن لهم الذهب، ثم أعطاهم صدور : يقول. الرماح: قنا الذابلالذهب، وال: النضار )٤(

  .  إشارة إلى أن سيف الدولة استقذه بغير فداء. الرماح بدل الذهب
وعده بالخيل : يقول. الخيل التي ال تركب بل تقاد: والمجنوبة. جعله أمنية لهم: منّاهم )٥(

  .  المجنوبة في فدائه، فجاءت تحمل الفرسان على صهواتها
دعاك إلنقاذه، فأجبته، ولو سكت لما قعدت عنه، فكم ساكٍت وهو بعيد عنك لم : يقول )٦(

  تغفل عنه حتى كأنه قائل يسألك حاجة؟
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ــلٍ  ــي جحف ــك ف ــه ب   فَلَبيتَ
  

  )١(لـه ضــامٍن وبـه كافــلِ    

ــٍة ــلَّ ردينيـ ــين كـ   فَلُقّـ
  

  )٢(ومصبوحٍة لـبن الـشائلِ      

  وجـيشَ إمــاٍم علـى ناقــةٍ  
  

  )٣(صحيِح اإلمامِة في الباطلِ     

ــحابهِ   ــدوتَ ألص ــا ب فلم  
  

  )٤(رأت ُأسدها آكـَل اآلكـلِ       

ــائرٍ   ــم ج هــضرٍب يعم   ب
  

  )٥( العـاِدلِ  له فـيِهم قـسمةُ      

ــذَّانَهم  ــع شُ جمــٍن ي   وطع
  

  )٦(كما اجتَمعتْ ِدرةُ الحافـل      

  :  إلى أن يقول
  تركتَ جماجمهم فـي النَّقـاَ     

  
ــِل   ــصن للنَّاِخ ــا يتخلَّ   )٧(وم

  فََأنْبتَّ منهم ربيـع الـسباعِ     
  

  )٨(فَأثنت بِإحـساِنك الـشاملِ      

  وعدتَ إلـى حلـٍب ظـافراً      
  

   وِد الحإلـى العاطـلِ   كع ٩(لي(  

  تَفُك العنـاةَ وتُغِْنـي العفـاةَ      
  

  )١٠(وتَغِْفر للمـذنِب الجاهـل      

                                            
أي أجبته بنفسك في جيش عظيم ضمن إنقاذه وكفل . الجيش: والجحفل. بنفسك: بك )١(

  .بإعادته إلى مكانه
الرماح الردينية وبالخيل الكريمة إن خيل سيف الدولة استقبلت من الخارجي ب: يقول )٢(

  .التي تسقى لبن النياق صباحاً لكرمها
  .أي لقيت هذه الخيل جيش إمام المبطلين ولكنه صحيح اإلمامة عليهم )٣(
  .فلما ظهرت ألصحابه رأى شجعانهم منك شجاعاً يأكلهم ويفنيهم: يقول )٤(
ينهم قسمة عدل فلم يفلت إنك إن بالغت في ضربهم إالّ أنك قسمت الضرب ب: يقول )٥(

  .منهم أحد
. التي امتأل ضرعها بالحليب: والحافل. اللبن إذا كثر وسال: الدرة. متفرقون: شذان  )٦(

  .جمع متفرقهم بشدته، وحصرهم بضربهم كجمع الضرع لدرته: يقول
طحنت جماجمهم بحوافر خيلك، فلو نخل الرمل لم : يقول. الكثيب من الرمل: النقا )٧(

  . من رؤوسهم شيءيتخلّص
  .تركتهم جزراً للسباع، فكأنك أنبتَّ لها ربيعاً بما وسعت عليها من لحومهم: يقول )٨(
  .لقد ازدانت بعودك حلب كما تزدان العاطل بحليها: يقول )٩(
من مآثرك فك األسرى، : يقول. السائل: األسير، العفاة جمع عاف: جمع عاٍن: العناة )١٠(

  . عن المذنبينوإغناء السائلين، والعفو
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 ــه ــصر معِطيكَ ــَأك الن   فهنَّ
  

  )١(وأرضاه سعيك في اآلجـلِ      

  فذي الدار َأخْون من مومسٍ    
  

  )٢(وَأخْدع من ِكفَّـِة الحابـلِ       

  تفانى الرجـاُل علـى حبهـا     
  

ئـِل   وما يحصلون علـى طا      
هـ طلب ناصر الدولة أمير ٣٣٧وفي شهر ذي القعدة من سنة   

الموصل النجدة من أخيه سيف الدولة لمحاربة معز الدولة البويهي حاكم 
بغداد الذي أجاله عن عاصمته قبل شهرين، ولكن الطرفين المتنازعين 
توصال إلى اتفاق قبل أن يصل سيف الدولة إلى الموصل لنصرة أخيه فقال 

  : بو الطيب في هذه المناسبةأ
  َأعلى الممالِك ما يبنى على اَألسـلِ      

  
  )٣(والطعن عنـد مِحبـيِهن كالقُبـلِ        

  وما تَقَـر سـيوفٌ فـي ممالكهـا          
  

  )٤(حتى تُقَلْقََل دهراً قبُل فـي القُلَـلِ       

  مثُل األميـر بغـى أمـراً فقربـه          
  

  )٥(طوُل الرماح وأيدي الخيِل واإلبلِ      

  ــلٌ  وع حــةٌ ز ــا ِهم ــةٌ بعثته   زم
  

  )٦(من تحتها بمكان التُّرِب من زحلِ       

  على الفرات أعاصير وفـي حلَـبٍ        
  

  )٧(تَوحشٌ ِلملقّـي النـصر مقْتَبـلِ        

                                              
  .هنأك اهللا بالنصر الذي أعطيته، ورضي اهللا عنه في اآلخرة: يقول) ١(
إن هذه الدنيا : الصائد يقول: الحابل. الحبالة أي الشرك:  والكفة. الفاجرة: المومس) ٢(

خوانه ألصحابها كالمومس ال تقيم على خليل، وهي خادعة تصرع كل من اطمأن 
  .إليها

ومن أحب الممالك يستلذ . الك رتبة ما أخذ بالقوة ال ما جاء عفواًأعلى المم: يقول) ٣(
  .الطعن استلذاذ القبل

جمع : القُلل. تحرك بعنف: تقلقل. يريد ال ثبات للملك إالّ بقطع رؤوس المعادين لك) ٤(
  .أعلى الرأس: قلة

  .قهإذا حاول سيف الدولة أمراً بعيد المنال، فإنه يمتلك القدرة على تحقي: يقول) ٥(
  .إنه يمتلك العزيمة والهمة التي تعلو على زحل لتحقيق ما يصبو إليه: يقول) ٦(
إن جيش أخيك ناصر الدولة يثير األعاصير على نهر الفرات، وفي حلب تسود : يقول) ٧(

  .الوحشة البتعادك عنها
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  تتلو َأِسـنَّتُه الكتْـب التـي نفـذت        
  

  )١(ويجعُل الخيَل أبداالً مـن الرسـلِ      

  يلقى الملوك فال يلقى سوى جـزرٍ        
  

  )٢(َأعدوا فال يلقى سـوى نَفَـلِ   وما    

  صان الخليفـةُ باألبطـال مهجتـه        
  

  )٣(صيانةَ الـذَّكَِر الهنـدي بالِخلَـلِ        
  : إلى أن يقول في وصف األمير  

  هو الشجاع يعد البخَل مـن جـبنٍ       
  

  وهو الجواد يعد الجبن مـن بخَـلِ         
  يعود من كل فـتٍح غيـر مفتخـرٍ          

  
  )٤(ليـه غيـر محتَِفـلِ     وقد َأغـذَّ إ     

  ِإذا خَلَعتُ على ِعـرٍض لـه حلـالً       
  

  )٥(وجدتُها منه في أبهى من الحلَـلِ        

  يا من يسير وحكْم النـاظرين لـه        
  

  )٦(فيما يراه وحكم القلب في الجـذَلِ    

ــه  ــت فاِعلُ ــا َأن ــسعادة فيم   إن ال
  

  وفِّقْت مـرتحالً أو غيـر مرتحـلِ         
  ى ما كنـتَ مجريهـا    َأجِر الجياد عل    

  
  )٧(وخُذْ بنفسك فـي َأخالقـك اُألولِ        

  ينظُرن من مقَـٍل أدمـى َأحجتهـا       
  

  )٨(قَرع الفوارِس بالعـسالِة الـذُّبلِ       

فال هجمـتَ بهـا إالّ علـى ظفـٍر             
   

ــِل   وال وصــلتَ بهــا إالَّ علــى أم  
                                              

بدالً أي إن رماحه تتبع كتبه إلى أعدائه ألنه ينذرهم أوالً فإن لم يرتدعوا جعل خيله  )١(
  .من الرسل

إنه يجعل الملوك مأكالً للسباع، وأسالبهم غنيمة : يقول. الغنيمة: النفل. القتلى: الجزر )٢(
  .  ألصحابه

إن الخليفة أكرمه، فصانه بما وجه إليه من األبطال والرجال كما يصان السيف : يقول )٣(
  .أغشية األغماد: الهندي بالغمد، والِخلل

)٤( إنه يفتح الفتوح العظيمة فال : يقول. اهتم: ر، احتفل في األمرأسرع في السي: أغد
  .يفخر بها كما أنه يسرع إليها غير مهتم لثقته بقوته وشجاعته

  .إذا مدحته تزين مدحي به أكثر مما يتزين هو بمدحي: يقول )٥(
ى إن ما استحسنته عيناه فهو له، وإذا تمن:  الفرح، يقول: العينان، الجذل: الناظران )٦(

  .قلبه شيئاً وصل إليه ال يحول دونه حائل
  .عاود القتال، ودع السلم، وخذ نفسك بما عودتها من أخالقك األولى: يقول )٧(
. الرماح: والعسالة. جمع حجاج وهو العظم فوق العين: واألحجة. أي الجياد: ينظرن )٨(

  .اليابس: ج ذابل: الذبل
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صرة أخيه وقال يمدح سيف الدولة وقد سأله المسير معه لما سار لن
  :ناصر الدولة وذلك سنة سبٍع وثالثين وثالث مئة

ارــو ــه النُ ــثُ تَحلُّ ــلَّ حي ح ــر   ِس
  

   ــدار ــرادك المق م ــك   )١(وَأراد في

ــالمةٌ    عتْك ســشي ــتَ ف   وإذا ارتحل
  

   ــدرار ــةٌ م ــتَ وديم ــث اتَّجه   حي
  وأراك دهرك ما تحاول فـي الِعـدا         

  
    ــصار ــروفَه أن ــأن ص ــى ك   حت

   َأغْنَم صادٍر عـن مـوردٍ      وصدرتَ  
  

    األبــصار مرفوعــةً لقــدوِمك  
  أنتَ الـذي بِجـح الزمـان بـذكِره       

  
    ــمار ــه األس ــت بحديث   )٢(وتزين

ــه   ــاء ِعقابـ ــر فالفَنَـ   وإذا تنكَّـ
  

    وإذا عفــا فعطــاؤه اَألعمــار  
         مواهـب وله وإن وهـب الملـوك  

  
    ها َأغْبــارــوِك لــدر   )٣(در المل

  مـا يخـافُ مـن الـردى       هللا قلبك     
  

   ــار ــك الع ــدنو إلي ــافُ أن ي   ويخ
  وتحيد عـن طَبـِع الخالئـق كُلِّـه          

  
        ارعنـك الجحفـُل الجـر حيد٤(وي(  

  يا من يِعز علـى اَألعـزِة جـاره           
  

  ــار ــطَواتِه الجب ــن س ــِذلُّ م ٥(وي(  

  كن حيثُ شئتَ فما تحـوُل تَنُوفـةٌ         
  

   ــزار ــشطُّ م ــاِء وال ي   )٦(دون اللق

         ِمرـضوبدوِن ما أنا مـن وداِدك م  
  

       تارـسالم ويقـرب ى المطينْض٧(ي(  

                                              
اذهب لطيتك حل النوار حيث تحل، وأعانك : ليقو. القدر: المقدار. الزهر: النّوار )١(

  .القدر على بلوغ ما تطلب
  .فرح: بجح )٢(
)٣( أي عطاياه ال تقاس بعطايا . بقية اللبن في الضرع: جمع غبر: األغبار. الحليب: الدر

  .غيره من الملوك
  .األخالق: الخالئق. الدنس: الطبع )٤(
ا جاره بسوء، كما يصير الجبابرة أذالَّء يريد أنه ال يقدر الجبابرة على أن ينالو) ٥(

  .لديه إذا غضب
من يبعد أي كن حيث شئت : يشط. فالة مترامية األطراف: تنوفه. تعترض: تحول )٦(

عاألرض فما يمنعنا من لقائك بالمسافةد .  
  .يعني أنه يضمر له الكثير من المودة مما يجعل البعيد قريباً. المسار: المستار )٧(
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ــائع ــي ض ــتُ خَلْف   إن الــذي خَلَّفْ
  

         ١(مالي على قَلَقـي عليـه ِخيـار(  

       تَ فكـلُّ مـاٍء مـشربِحبوإذا ص  
  

   ــلُّ أرٍض دار ــاُل وك ــوال العي   )٢(ل

ــيهم     ــود إل ــَأن أع ــِر ب إذْن األمي
         

ــعارِصــ   ــشُكْرها اَألش ــسير ب   لةٌ ت
هـ توفي أبو الهيجاء عبد اهللا بن سيف ٣٣٨وفي شهر صفر سنة   

  : الدولة بميافاِرقين فرثاه أبو الطيب بالقصيدة التالية
  بنا ِمنْك فوقَ الرمِل ما بك في الرملِ   

  
  )٣(وهذا الذي يضني كذاك الذي يبلي     

       كأنك أبصرتَ الـذي بـي وِخفْتَـه  
  

  )٤(ذا عشْتَ فاخترتَ الِحمام على الثُكْلِ     إ  

  تركـتَ خــدود الغانيــاِت وفوقهــا 
  

  )٥(دموع تُذيب الحسن في األعـين النُّجـل         

      هـدحلُّ الثرى سوداً من المسك وتَب  
  

  )٦(وقد قَطَرت حمراً على الشَّعِر الجثـلِ        

  فإن تَك في  قبٍر فإنَّك فـي الحـشا        
  

     طفالً فاألسى ليس بالطفـلِ    وإن تَك  
  وِمثْلُك ال يبكى علـى قَـدِر سـنّه          

  
  )٧(ولكن على قَدِر المخيلِة واَألصـلِ       

  ألستَ من القوم اُأللى من رمـاحهم      
  

  )٨(نداهم ومن قتالهم مهجةُ البخْـلِ       

  بمولودهم صـمتُ اللـساِن كغيـره     
  

  )٩(ولكن في أعطافه منِْطقُ الفـضلِ       

                                            
  . انه آثر صحبته على أهله الذين خلّفهم وراءه، فهو يؤثره عليهم ألنه مقيد بإحسانهيريد )١(
  .لوال من خلَّفتُ من العيال فإن كل ماٍء يوافقني وكل أرض تحلها داري: يريد )٢(
أننا أموات حزناً عليك كما أنك ميت في األرض، فإن الحزن يضني مثل الموت : يريد )٣(

  .   الذي يبلي اإلنسان
كأنك أبصرت ما بي من الحزن عليك فخفت أن تبتلي بمثله لو عشت فاخترت : يقول )٤(

  .الموت على فقد األعزة والحزن عليهم
  .  تركت خدود الحسان من نوادبك، وفوقها دموع مسفوحة عليك تذهب بحسن العيون )٥(
مسك الذي اتخذنه إن دموع الغانيات تصل إلى األرض سوداً المتزاجها بال. الكثيف: الجثل )٦(

  .قبل المصيبة، كما أن الدموع تتساقط حمراً المتـزاجها بالدم على شعورهن الغزيرة
  .الفراسة: المخيلة )٧(
 اأي أنت من القوم الذين أفنو. أنه من قوم نداهم في رماحهم، والبخل من قتالهم: يريد )٨(

  .البخل بجودهم
بي هؤالء القوم كغيره من األطفال إن ص: يقول. جمع عطف وهو الجانب: األعطاف )٩(

  .ال ينطق ولكن مخايل الكرم والسيادة ظاهرة فيه
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 ع ـصابهم     تُسلِّيِهملْيـاؤهم عـن م  
  

  )١(ويشْغَلُهم كسب الثناِء عن الشُّغْلِ      

ــا ــا مــن القن ــالء بالزراي   َأقــلُّ ِب
  

  )٢(وَأقدم بين الجحفليِن مـن النَّبـلِ        

  عزاءك سيفَ الدولِة المقتَـدى بـه      
  

  )٣(فإنك نـصٌل والـشدائد للنـصلِ        

  مقيم من الهيجاء في كـل منــزلٍ    
  

  رم فـي َأهـلِ  كأنك من كّل الـصوا      
  ولم أر َأعصى منك للحـزِن عبـرةً      

  
  وَأثْبتَ عقْالً والقلـوب بـال عقْـلِ         

  تخون المنايا عهـده فـي سـليلهِ         
  

  )٤(وتَنْصره بين الفوارس والرجـلِ      

  ويبقى على مر الحـوادث صـبره      
  

  )٥(ويبدو كما يبدو الِفرِنْد على الـصقْلِ        

   ةٍ ومن كان ذا نفـٍس كنفـسكـرح   
  

  )٦(ففيه لها مغٍْن وفيها لـه مـسِلي         

  وما الموتُ إالّ سارقٌ دقَّ شخـصه      
      

يصوُل بال كفٍّ ويسعى بـال ِرجـِل           
  : ثم يقول    

 فَهــروص لــتُ الزمــانإذا مـا تَأم  
  

  تيقَّنْتُ أن الموتَ ضرب من القَتْـلِ        
ــةٌ    ــوب إالّ تَِعلَّ ــد المحب ــل الول   ه

  
  )٧(خَلْوةُ الحسناِء إالّ أذى البعلِ    وهل    

  وقد ذُقْتُ حلواء البنين على الـصبا        
  

  فال تحسبنّي قُلتُ ما قُلتُ عن جهـلِ      
                                              

إن معاليهم تسلّيهم عما يصبهم فهم يترفعون عن الجزع الذي هو سمة النفوس : يقول )١(
  .كما أن اهتمامهم بكسب الثناء يشغلهم عن الشغل بما عدا ذلك. الوضيعة

أكثر إقداماً أي هم ال يبالون بما يصيبهم من : أقدم. احالرم: القنا. المباالة: البالء )٢(
  .  الزرايا، وأشد إقداماً من السهام المرسلة

الزم عزاءك الذي يقتدي به الناس فأنت كالنصل الذي شيمته التمرس : عزاءك )٣(
  .  بالحروب، وعدم المباالة بمقارعة الحديد

فال يستطيع لها دفعاً، ولكنها تنصره في أي إن المنايا تخونه في ولده . الولد: السليل )٤(
  .  الحرب، وتنفذ مراده في أعدائه

إن صبره باٍق على حوادث الدهر ظاهرة آثاره : يقول. جوهر السيف وماؤه: الفرند )٥(
  .ظهور فرند السيف إذا صقل

  .من كانت نفسه حرة كنفسك أغنته عن تعزية غيره، وأسلته عن مصيبته: يقول )٦(
س الولد إال تسلية ومسرة، ولكنها ال تدوم، والحزن بسببه أكثر من السرور لي: يقول )٧(

  .كما أن الخلوة بالمرأة أذى للمرء ألنها تجلب له ولداً يغتم به. به
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  وما تَسع اَألزمان علمـي بأمرهـا      
  

  وال تُِحسن األيام تكتُب مـا ُأملـي          
وما الدهر أهـٌل أن تَُؤمـَل عنـده            

      
  إلـى النَّـسِل    حياةٌ وإن يشتاقُ فيه       

هـ توفي أبو وائل تغلب بن ٣٣٨وفي شهر جمادى األولى من سنة     
داود بن حمدان بحمص إثر الجراحة البليغة التي ُأصيب  بها حينما أنقذه سيف 

  : الدولة من أسر الخارجي؛ فقال أبو الطيب يرثيه، ويمدح سيف الدولة
ــورودِ    ــةٌ بم ــِدكت ِعلَّ ــا س   م

  
   ــب ــن تَغِْل ــرم م ــِن داوِدأك   )١( ب

  يأنفُ مـن ميتـة الِفـراِش وقـد           
   

ــدِ     ــدقُ المواعي ــه َأص ــلَّ ب   ح
ــى     ــاتَ عل ــر المم ــه َأنك   ومثلُ

  
  )٢(غيِر سـروِج الـسوابِح القُـودِ        

ــه   ــا ِبلَبتـ ــاِر القنـ ــد ِعثـ   بعـ
  

ــصناديدِ    ــربِه َأرؤس الـ   )٣(وضـ

ــةٍ     ــّل مهلكَ ــر ك ــه غَم   وخوِض
  

ــدِ    ــؤاد ِرعدي ــا ف ــذِّمر فيه   )٤(لل

     رــبفــإن صــبرنا فإننــا ص  
  

ــردودِ    ــر مـ ــا فَغَيـ   وإن بكَينـ
    ــب ــال عج ــه ف ــا ل   وإن جِزعن

  
  )٥(ذا الجزر في البحِر غير معهـودِ        

ــا     ــي يفرقُه ــاتُ الت ــن الهب   أي
  

ــدِ    ــاِت والمواحي ــى الزراَف   )٦(عل

ــدهم      عــوداِد ب ــِل ال ــاِلم أه   س
  

ــِد   ــزِن ال لتخليـ   )٧(يـــسلم للحـ

  جـي النفـوس مـن زمـنٍ       فما تُر   
  

ــودِ    ــر محم ــِه غي الَيح ــد   )٨(أحم

                                              
  .المحموم: المورود. لزمت: سدكت )١(
والمراد أن مثل هذا الرجل ال يرضى بالموت إالّ على . الطوال من الخيل: القود )٢(

  .يلصهوات الخ
  .أي إنه ينكر الموت على فراشه بعد تعثّر الرماح في صدره، وضربه رؤوس األبطال) ٣(
  .الجبان: الشجاع، والرعديد: والذمر. والمراد أصعب مواقع الحروب. الكثير: الغمر )٤(
  .شبهه بالبحر، وشبه موته بالجزر الذي لم يعهد في البحر إذ جزر حتى جف ونضب )٥(
  .األفراد: المواحيد. اعاتالجم: الزرافات )٦(
إن الذي يسلم من القوم المتحابين بعد ذهاب أصحابه إنما يسلم ليحزن لفقدهم ال : يقول )٧(

  .ليخلد ألنه ال حق بهم
  .  فالبقاء معجله بالء ومؤجله فناء. البقاء، وذلك غير محمود لتعجل الحزن: أحمد حاليه) ٨(
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  إن نُيـــوب الزمـــاِن تعرفنـــي
  

  أنا الـذي طـال عجمهـا عـودي          
  وفي مـا قـارع الخطـوب ومـا          

  
ــسودِ     ــصائِب ال ــسني بالم   )١(آن

مـا كنــتَ عنـه إِذ اســتغاثك يــا      
     

ــودِ    ــٍم بمغم ــي هاش ــيفَ بن   )٢(س

   ــا م ــرمين ي ــرم األك ــا أك ــصيدِ ي ــيد ال ــا َأص ــرا ي ــالِْك طُ ــك اَألم   )٣(ِل

ــشره    ــا فَأن ــن قَبِله ــاتَ م ــد م   ق
  

  )٤(وقع قنـا الخـطّ فـي اللغاديـدِ          

ــد     ــالجنوِد وق ــَل ب ــك اللي يورم  
  

  )٥(رميــتَ أجفــانَهم بتـــسهيدِ    

  فــصبحتْهم ِرعالُهــا شُزبـــاً    
  

ــدِ     ــى عبادي ــاٍت إل ــين ثُب   )٦(ب

ــداء ل    ــا الف ــُل أغماده ــمتحِم   ه
  

ــدِ    ــضرب كاألخادي ــدوا ال   )٧(فانتق

  :  إلى أن يقول  
ــدٍد ــن ع ــالكون م ــنقُص اله ال ي  

  
ــدِ     ــضيقُ البي ــي م ــه عل   )٨(من

     ــه ــا كتائب ــي ظهره ــب ف   ته
  

ــدِ     ــا المراوي ــوب أرواحه   )٩(هب

ومـــن منانـــا بقـــاؤه َأبـــداً        
  

ــّل مولــوِد        ــزى بك ــى يع حت
                                              

دافعتها، وطول ألفتي للمحن جعلني أنسى إنني جلد على مقارعة الخطوب وم: يقول )١(
  .المصائب

  .لما استغاثك وهو في األسر أغثته، وأنقذته من أيديهم ولم تكن سيفاً مغمداً: يقول )٢(
  .يا ملك الملوك: أصيد الصيد )٣(
لقد مات قبل هذه : يقول. أحياه: أنشره. لحمات بين الحنك وصفيحة العنق: اللغاديد )٤(

  .جي إياه فأعدته إلى الحياة بطعن األعداء في لغاديدهمالميتة بأسر الخار
  .أي رميت عيون األعداء بالسهر، ورميت الليل بالجنود إلنقاذه من األسر )٥(
جمع : والثبات. الضامر: جمع شازب: والشزب. القطعة من الخيل: جمع رعلة: الرعال )٦(

    . في الصباح زرافات ووحدانافاجأتهم الخيل: يقول. الفرق: العباديد. ثبة وهي الجماعة
  .حملوا السيوف إليهم في أغمادها وجعلوها فداءه ألنهم أنقذوه بها: يقول )٧(
  .من هلك من عشيرتك ال ينتقص به عددك ألن الفلوات تضيق بأتباعك: يقول )٨(
  .إن جيوشه تنتشر في الفلوات انتشار الريح عند هبوبها: يقول. الرياح: األرواح )٩(
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ظم أبو الطيب قصيدة أخرى يمدح هـ ن٣٣٨وفي شهر شوال من سنة 
بها سيف الدولة في الذكرى السنوية لوفاة والدته، وكان قد عزم على الذهاب 

وقصد . إلى ميافارقين في موكب ضخم ليزور قبرها حيث مدفن العائلة
ميافارقين في خمسة آالف من الجند وألفين من غلمانه لهذه الغاية؛ فقال أبو 

  :   الطيب المتنبي في ذلك
  مالمقــد فالنـسيب إذا كـان مــدح  

  
         م١(َأكلُّ فـصيٍح قـال شـعراً متـي(  

  لَحب ابـن عبـد اهللا َأولَـى فإنَّـه           
  

         خـتَمالجميـُل وي بدُأ الـذكر٢(به ي(  

  أطعتُ الغواني قبَل مطْمح نـاظري       
  

       غُرن عنه ويعظُـمص٣(إلى منظٍر ي(  

  تعرض سيفُ الدولـِة الـدهر كُلَّـه       
  

  )٤(طبــق فــي أوصــاله ويــصممي  

        ـهله حتى على الشمس حكم فجاز  
  

        مـسي٥(وبان له حتى على البدِر م(  

  كأن العدا فـي َأرضـهم خلفـاؤه          
  

  فإن شاء حازوها وإن شاء سـلَّموا        
ــده    ــشرفيةُ عن ــب إالّ الم   وال كُتْ

  
    مــر العرم ــٌل إالّ الخمــيس سوال ر

  : إلى أن يقول  
   بالفـضِل مـن ال يــوده  يقـر لـه  

  
         مـنجويقضي له بالـسعِد مـن ال ي  

          َأجار علـى األيـام حتـى ظَننتُـه  
  

ــرهم   وج ــاد ــالرد ع ــه ب ٦(تطالب(  

                                            
  .التشبيب بالنساء: سيبالن )١(
  .سيف الدولة: ابن عبد اهللا )٢(
كنت أرغب في النساء قبل التقائي بسيف الدولة، ولما التقيته صغُرن في عيني : يقول )٣(

  .إزاء عظمته
. أن يصيب المفصل في الضرب: والتطبيق. أتاه عن عرض: تعرض الدهر )٤(

  .ه اخضع الدهر لما يريدأن: والمراد. أن يمضي السيف في الضريبة: والتصميم
. إن حكمه جائز على الشمس، وحسنه ظاهر على البدر، أي هو أحسن منه: يقول )٥(

  .الحسن: والميسم
 الناس من األيام ونوائبها فال تقدر أن تصيبهم بمكروه حتى أطمع قبائل رأجا: يقول )٦(

  .جرهم في إنقاذهم من يد العدم بعد هالكهم في الزمان األولوعاد 
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  ضالالً لهذي الـريح مـاذا تُريـده       
  

  )١(وهدياً لهذا الـسيل مـاذا يـؤمم         

  ألم يسأِل الوبـُل الـذي رام ثَنْينَـا          
  

  عنــك الحديــد هخِْبــرفَي٢( المــثلَّم(  

ــصوبِه   ــسحاب ِب ــاك ال ــا تلقَّ ولم  
  

      بـاً وَأكْــرمتلقَّـاه أعلـى منـه كع  
  فباشَر وجهاً طالمـا باشَـر الَقنـا         

  
   ــدم ــا ال ــا بلَّه ــاً طالم ــلَّ ثياب   وب

      هبعـض الغيـث يتبـع تالك وبعض  
  

        ٣(من الشأم يتلو الحـاذقَ المـتعلِّم(  

  برهـا فزار التي زارت بك الخيُل قَ        
  

        ٤(وجشَّمه الشوقُ الـذي  تتجـشَّم(  

  ولما عرضتَ الجيشَ كـان بهـاؤه        
  

  )٥(همنِْمعلى الفارس المرخي الذؤابةَ   

  ــائج ــافيف م ــر للتج ــه بح   حوالي
  

         هـممن الخيـِل َأي د٦(يسير به طَو(  

  تساوت بـه األقطـار حتـى كأنـه         
  

   ــنِظم ــاِل وي ــتاتَ الجب ــع أش يجم  
      للحـرب فـوق جبينـه     وكلُّ فتـى  

  
        ـمجعباألسـنة م من الضرِب سطر  

  على كّل طـاٍو تحـت طـاٍو كأنّـه           
  

        مطْعسقى أو من اللحم ي٧(من الدم ي(  

  لها في الوغى ِزي الفوارِس فوقها       
  

  ــثِّم ــصاٍن دارع متَلـ ــلُّ ِحـ   فكـ
                                              

يدعو على الريح بالضالل ألنها آذتهم، ويدعو للسيل بالهداية ألنه يشبه الممدوح في  )١(
  .الجود

أي ليس بوسع المطر العزيز أن يثنيك عن . صرفنا: وثنينا. المطر الغزير: الوبل )٢(
  .ها الوقائعتلمثقصدك وإالّ فليسأل سيوفك التي 

  .علّم منك الجودتبعك الغيث من الشام وأنت غيث يتبعك الغيث ليت )٣(
إن السحاب زار قبر والدتك معك وكلفه الشوق ما : يقول. كلفه إياه: جشّمه الشيء )٤(

  .كلفك من المسير إليها
. والمراد بها هنا ما أرسل من طرف العمامة. الضفيرة من شعر الرأس: الذؤابة )٥(

  .سيف الدولة: والفارس المرخى الذؤابة
الذي : األيهم. الجبل: الطود.  من سالح وآلة تقيه الجراحما جلل به الفرس: التجافيف )٦(

  . فيهىال يهتد
ضامراً كأن شرابه ضامٍر يمتطي فرساً كل فتى : يقول. الخميص الجوف: الطاوي )٧(

  .الدم وطعامه اللحم
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  وما ذاك بخالً بالنفوِس على القنـا      
  

         ـزمبالـشّر َأح الـشر صدم ولكن  
  َأتَحِسب بيض الهنِد َأصلَك َأصـلَها        

  
          م١(وَأنك منها؟ سـاء مـا تتـوه(  

  إذا نحـن سـميناك ِخلْنـا ســيوفَنا     
  

          ممن التيـه فـي َأغمادهـا تتبـس  
  ولم نَر ملْكـاً قـطُّ يـدعى بدونـهِ           

  
       ٢(فيرضى ولكن يجهلـون وتحلُـم(  

  َأخذتَ علـى األعـداء كـلَّ ثنيـةٍ        
  

  )٣(تُعطي من تشاء وتحرممن العيش   

فال مـوتَ إالَّ مـن سـناِنك يتُّقـى         
        

   مــس ــك يق ــن يمين   وال رزقَ إالّ م
  :من حلب إلى ميافارقين  

وما إن فرغَ سيفُ الدولة من استعراض جيشه، واالستماع إلى قصيدة أبي 
من حلب إلى  الطيب حتى توجه بخيله ورجله تصحبه حاشيتُه وشاعره أبو الطيب

، مروراً بمنبج، وجسر منبج، ثم رأس العين، ونصيبين، ودارا، ميافارقين
وكفرتوثا، وقد سبق ذكر هذه األماكن جميعاً، وصوالً إلى آمد وهي أعظم مدن 
ديار بكر وأجلُّها قَدراً، وَأشْهرها ذكراً، وهي بلد ركين، حصين مبني بالحجارة 

ة مِطلٌّ عليها من نحِو خمسين قامة، وعليها سور السود على جبل غربي ِدجل
َأسود من حجارة اَألرحية، وليس لحجارته في جميع اَألرض نظير، ومنها ما 
. يتَّخذ للطحن به في العراق ويساوي الواحد منها خمسين ديناراً إلى أكثر أو َأقل

  . اوبآمد مزدرع داخَل سورها ومياه، وطواحين على عيون تنبع منه
وهي مدينة . ثم توجه األمير بجيشه وحاشيته من آمد إلى ميافارقين

حائط قصير أقل من (جليلة عظيمة الخطر، عليها سور من حجارة، وفصيل 
والفواكه واألشجار . مصطكَّة العمارة، ضيقةُ اَألسواق. وخندق عميق) السور

مدينة من َأبنية إن ال: ويقال. وفي هوائها وخامة ما. واألنهار محيطة بها
الروم، وقد ذُِكر في ابتداء عمارتها َأنه كان في موضع بعضها اليوم قرية 

                                            
أتظن سيوف الهند أنها تشاركك في األصل؟ ساء ما تتوهم ألنك أشرف وأجل : يقول )١(

  .   شأناً منها
  .  لم نر ملكاً يلقب بدون ما يستحق فيرضى بذلك إالّ أنت ألن محلك أفضل: يقول )٢(
  .إنك تتحكم بمصائر أعدائك، فتعطي من تشاء وتحرم من تشاء: يقول. العقبة: الثنية )٣(
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وهي مدينة . عظيمة، وكان بها ِبيعة من عهد المسيح، آثارها ال تزال باقية
. هـ٣٣٨ قَطّ إلى ذلك الحين وهو سنة إنها لم تؤخذ عنْوة: حصينة، يقال

وما زالت بأيدي الروم . مسيح بثالث مئة سنةإنه ابتُدئ بعمارتها بعد ال: وقيل
إلى أيام قباذ بن فيروز ملك الفرس، فإنه غزا ديار بكر وربيعة، وافتتحها، 

فَأسكنهم . وسبى أهلها ونقلهم إلى بالده، وبنى لهم مدينةً بين فارس واألهواز
وبقيت بأيدي الفرس إلى أن افتتحها هرقل ملك . فيها وجعل اسمها َأبزقباذ

لروم صاحب عمر بن الخطاب، وأعادها إلى مملكة الروم، وملكها ثماني ا
فأنفذ . سنين آخرها سنة ثماني عشرة للهجرة، إذ افتتحها العرب المسلمون

عمر بن الخطاب بعد فتح الشام عياض بن غَنْم بجيش كثيف إلى أرض 
نها فُتِْحت إ: ومن كُتَّاب السير من قال. الجزيرة، فجعل يفتحها موضعاً موضعاً

  . عنْوة، ومنهم من ذكر أنها فُتحت صلحاً على خمسين ألف دينار
وبعد أن زار األمير قبر الوالدة عسكر خارج المدينة استعداداً لغزو 

لكن ريحاً شديدة أوقعت الخيمة التي ضربت له، فتكلَّم الناس في ذلك، . الروم
  : لتاليةوَأوجسوا شرا، فابتدره أبو الطيب بالقصيدة ا

ــذَّلُ  ــِة الع ــي الخيم ــدح ف   َأيق
  

  )١(وتَشْمُل مـن دهرهـا يـشْملُ      

ــه  ــٌل تحت حــذي ز ــو ال   وتعل
  

ــسأُل   ــا تُ ــرك م مــاٌل لَع   )٢(مح

ــا  ــذي المه ــوم ال ــم ال تل   فَِل
  

ــذبلُ    ــه ي ــص خاتم ــا فَ   )٣(وم

ــا  ــِصك أرجاؤه ــِضيقُ بشخ   تَ
  

  )٤(ويركض في الواحِد الجحفَـلُ      

                                            
هؤالء الذين يلومون خيمته على السقوط أيعيبونها وعذرها في : يقول. أيعيب: أيقدح )١(

   على من شمل الدهر فضاقت عنه؛ فلم تثبت حوله؟هذا التقوض أنها اشتملت
  .وهل تعلو الخيمة الذي زحل تحته في علو القدر والنباهة؟ إذاً فثبوتها فوقه محال )٢(
لم ال تلوم الئمها على انه ليس فص خاتمه : يقول. جبل مشهور بنجد في طريقها: يذبل )٣(

  يذبل؟
 التي يركض الجيش الكثير في أحد إن هذه الخيمة: يقول. أحد أرجائها: الواحد )٤(

  . أن تعلوكجوانبها، ولكنها مع ذلك ضاقت جميعها بشخصك هيبة لك وإجالالً
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ما كنـتَ فـي جوفهـا       وتَقْص ر  
  

ــذُّبُل   ــا ال   )١(وتُركَــز فيهــا القن

ــةٍ  ــى راح ــوم عل ــف تق   وكي
  

ــلُ    ــا َأنْم ــار له ــأن البح   )٢(ك

 ــه ــارك فَرقْتَـ ــتَ وقـ   فليـ
  

  )٣(وحملت أرضـك مـا تحِمـلُ        

ــادةً   ــه س ــام ب ــصار األن   ف
  

ــضل    ــذي يفْ ــدتَهم بال ٤(وس(  

  رأت لون نـورك فـي لونهـا       
  

ــون الغ   ــسلُ كل ــِة ال يغ   )٥(زال

ــاً ــرفاً باذخـ ــا شَـ   وأن لهـ
  

ــلُ    ــا تَخْج ــام به   )٦(وأن الخي

ــرعةً  ــا ص ــرن له ــال تُِنِك   ف
  

  فمن فَـرح الـنفِس مـا يقْتُـلُ          
  ولـو بلِّـغ النـاس مـا بلِّغـت       

  
ــلُ    ــك األرج ــانتهم حول   )٧(لخ

ــا ــرتَ بتطنيبهـ ــا َأمـ   ولمـ
  

ــلُ    ــك ال ترحـ ــيع بَأنـ   ُأشـ
ــد ا    ــا اعتم ــضهافم   هللا تقوي

  
ــلُ     ــا تفع ــار بم ــن أش   ولك

ــه     مــن ه ــك م ــرف أن   وع
  

ــُل   ــصره ترفُ ــي نَ ــك ف   )٨(وَأنَّ

ــوا  ــا َأثَّل ــدون وم ــا العان   فم
  

  )٩(وما الحاسدون ومـا قولـوا       

                                            
إن هذه الخيمة على اتساعها وعلوها ال تستطيع أن تعلوك إجالالً لك لعلو : يقول )١(

  .مقامك مع أنها عالية حتى تركز فيها الرماح
  !تحتها راحتك الواسعة الجود، فكأن البحار أنامل لهاكيف تبقى هذه الخيمة قائمة و: يريد )٢(
ليتك فرقت وقارك على الناس، وحملت أرضك من باقي وقارك ما تستطيع : يقول )٣(

  .حمله، فإنك لو فعلت ذلك لخص الخيمة ما يوقرها ويثبتها فال تسقط
  .لو فرق من وقاره الكثير لساد به الناس وبقي منه ما يسودهم به: يقول )٤(
أن الخيمة اكتسبت من نورك ما صارت به : والمعنى. الشمس عند طلوعها: الغزالة )٥(

  .موازية للشمس التي ال يزول نورها
رأت أن لها شرفاً عظيماً إذا سكنتها، وإذا رأتها الخيام خجلت : يقول: العالي: الباذخ )٦(

  .ألنها لم تبلغ ما بلغت من االشتمال عليك
كما . بلغ هذه الخيمة من االشتمال عليك لخانتهم أرجلهم هيبة لكلو بلغ الناس م: يقول )٧(

  .خانتها أطنابها وعمدها
  .مما يهتم به ويحتفل: من همة )٨(
َأصلوا من الكالم وجعلوه أصالً لتكذابهم : أثلوا. المائل عن الحق وهو يعرفه: العاند )٩(

  .شاؤم عند سقوط الخيمةوما يروجونه من الت. ونه من األقوالقأي ال تأثير لما يلف
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ــوا ــن أدرك ــون فَم ــم يطلب ه  
  

ــلُ    ــن يقب ــذبون فَم ــم يك   وه
ــشتهون     وهــم يتمنَّــون مــا ي

  
  )١(وِمـن دونـه جـدك المقِْبــلُ     

ــا ــةٌ زرد ثوبهــ   وملمومــ
  

ــُل     )٢(ولكنّـــه بالقنـــا مخْمـ

 ــه ــا حينُ ــشاً به ــاجئ جي   يف
  

  )٣(وينِذر جيـشاً بهـا القـسطلُ        

ــدةً  ــي ع ــب ل ــك بالقل   جعلتُ
  

ــلُ    ــد ال تُجعـ ــك باليـ   ألنـ
ــةٍ     ــن دول ــع اُهللا م ــد رف   لق

  
  لها ِمنْـك يـا سـيفها منْـصلُ          

  فإن طُبعـت قبلـك المرهفـاتُ        
  

ــ  فإنـك      )٤(صُل مـن قَبلهـا الِمقْْ

  وإن جـاد قبلــك قـوم مــضوا  
  

ــرِم األوُل   ــي الكَـ   فإنـــك فـ
ــةٍ    ــن غاي ــصر ع ــف تُق   وكي

  
ــشِْبُل   ــا م ــن ليثه ــك م ٥(وُأم(  

ــورى  ــال ال ــدتْك فق ــد ولَ   وق
  

  )٦(ألم تكـن الـشمس ال تُنْجـلُ         

ــوم  ــِد النج ــديِن عبي ــاً ل فَتب  
  

ــلُ     ــا تعِق ــدعي أنه ــن ي   وم
ــد ع   ــا وق ــا بالُه ــك فم   رفَتْ

  
ـــِزلُ     ــا وال تن ــراك تراه   ت

ــدريكما     ــد قَ ــا عن ــو ِبتُّم   ول
  

ــفلُ    ــا األس ــتَّ وأعالكم   )٧(لب

ــوا      ــا َأمل ــادك م ــتَ عب َأنَلْ
  

  َأنالَــك ربــك مــا تأمــلُ     
                                              

  .نهم يتمنون هالكك ولكن إقبال حظك يحول دون ما يشتهونإ: يقول. حظال: جدال )١(
ن جيشك الذي اتخذ فرسانه الدروع أيعني . الكتيبة من الجيش مجموعة: ومةمالمل )٢(

  .لباساً يحول دون ما يشتهون
تيبة جيشاً هالكه بها، وينذر يفاجئ بهذه الك: يقول. الهالك: نيوالح. الغبار: القسطل )٣(

  .غبارها جيشاً آخر
  .القاطع: المقصل. صنعه: وطبع السيف. السيوف الرقيقة الحد: المرهفات )٤(
  .ذات أشبال: مشبل )٥(
ألم تكن الشمس ال تُولد : أي لما ولدتك أمك كنت شمساً في رفعة المحل؛ فقال الناس )٦(

  .فكيف ولدت هذه المرأة شمساً
في وباتت النجوم  في موضع النجوم تَّ كل منكما في الموضع الذي يستحقه لبلو بات )٧(

  .موضعك لعلو شرفك
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ولم تدم إقامةُ سيفُ الدولة بميافارقين سوى بضعة أشهر ففي شهر ربيع 
على وجه السرعة لكي يصد غارةً سريعةً شنَّها هـ غادرها ٣٣٩األول من سنة 

فتوجه سيف الدولة بجيشه يتبعه من الشعراء المتنبي وأبو . الروم على أنطاكية
فراس والببغاء من أعالي دجلة إلى الشام، فوصل إلى حلب ثم أغذَّ السير إلى 

ي فوافاه عسكر طرسوس في أربعة آالف عليهم القاض«أنطاكية قاصداً قيسارية، 
وقيسارية مدينة كبيرة عظيمة في بالد الروم، ومنها توجه بجيشه . َأبو حصين

إلى الفندق وهو موضع بالثغر قرب المصيصة والمصيصة مدينة على شاطئ 
نهر جيحان من ثغور الشام تقارب طَرسوس، وبها بساتين كثيرة يسقيها جيحان، 

ي تُحمل إلى اآلفاق، وربما بلغ وتُعمل بها الفراء الت. ولها سور وخمسة أبواب
 قتل،وثم توغّل في بالد الروم وفتح عدة حصون، وسبى . الفرو منها ثالثين ديناراً

ثم سار إلى سمنْدو وهي بلد في وسط بالد الروم، حيث جرت معركة حامية 
الوطيس بينه وبين الدمستق فهزمه سيف الدولة شر هزيمة، ثم واصل هجومه 

يسبي، وخَرشَنَة بلد قرب ملَطْية من بالد الروم، ثم زحف نحو خرشنة يقتل و
بجيشه إلى صارخَة التي تبعد عن القسطنطينية سبعة أيام، فلما نـزل عليها 
أحرق ربضها وكنائسها، وواقع الدمستقُ مقدمتَه، فظهرت عليه، فلجأ إلى 

، ةى سيفَ الدولة فهزمه َأقبح هزيمالحصن وخاف على نفسه، ثم جمع والتق
وُأِسرت بطارقتُه، وكانت غَزاةً مشهورة، وغَِنم المسلمون ما ال يوصف، وبقوا 

ثم إن الطرسوسيين قفلوا، ورجع العربان، ورجع سيف الدولة . في الغزو أشهراً
في مضيق صعب، فأخذت الروم عليه الدروب، وحالوا بينه وبين المقدمة، 

الصخور في المضائق على ) ١(وقطعوا الشجر، وسدوا به الطرق، ودهدهوا
الناس، والروم وراء الناس مع الدمستق يقتلون ويأسرون، وال منفذ لسيف الدولة، 
ولكن معه أربع مئة أسير من وجوه الروم فضرب أعناقهم، وعقر ِجمالَه، وكثيراً 
من دوابه، وحرق الثّقل، وقاتل قتال الموت، ونجا نفر يسير، واستباح الدمستق 

  .»)٢(ش وأسر أمراء وقُضاةًأكثر الجي
                                            

  .دحرجه: دهده الحجر )١(
  .٢١٠ عن سيف الدولة وعصر الحمدانيين ص -١الذهبي  )٢(
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ثم توجه سيف الدولة بمن بقي معه نحو سميساط وهي مدينة على 
وكان المتنبي من شهود هذه الغزوة التي انتهت . الشاطئ الغربي للفرات

بفاجعة يصعب اإلحاطة بتفاصيلها، وهو من القلَّة الذين صمدوا ولم يتراجعوا 
ه أن يسجل في شعره هذه الكارثة وكان بوسع. إال بإشارة من سيف الدولة

التي حلَّت بجيش سيده؛ فانقلب النصر إلى هزيمة موجعة، ثم يرثي من سقطوا 
في هذه المواجهات الدامية، ولكنه حاول أن يزيَل األثر الكارثي لتلك الحملة 

ركب سيف «ولما . )١(فعمل جاهداً على أن يحيَل الهزيمة إلى نصر مبين
روم من منـزٍل يعرف بالسنبوس في جمادى اآلخرة سنة تسع الدولة في بلد ال

وكان أبو الطيب . وثالثين وثالث مئة، وأصبح وقد صفَّ الجيش يريد سمنْدو
 دير رمحاً فعرفه فردماً، فالتفت؛ فرأى سيف الدولة خارجاً من الصفوف يمتقد

  :)٢(الفَرس إليه فسايره وأنشده
 ــج ــٍد أري ــد غ ــوِم بع ــذا الي   له

  
       لهـا َأجـيج فـي العـدو ٣(ونـار(  

ــاتٍ    ــن آمن ــا الحواض ــتُ به   تبي
  

        فـي مـسالكها الحجـيج ٤(وتسلَم(  

  فال زالـت عـداتُك حيـث كانـت          
  

  ِهيجـــم ــد ال ــا األس ــرائس أيه   ف
  عرفتُــك والــصفوفُ معبــآتُ    

  
  ــيج   )٥(وأنــت بغيــر ســيِفك ال تَع

  ووجه البحـِر يعـرفَ مـن بعيـدٍ          
  

ــسج   إذا يــوج ــف إذا يم   )٦(و فكي

                                              
 ما يلي في هذه ٤٨٦-٤٨٥ ص ٨ج -وجاء في كتاب الكامل في التاريخ البن األثير )١(

زا، وأوغل فيها، غ الدولة بن حمدان إلى بالد الروم، فدخل سيف) هـ٣٣٩(السنة 
فلما أراد الخروج من بلد الروم أخذوا عليه . وفتح حصوناً كثيرة، وسبى وغنم

المضايق؛ فهلك من كان معه من المسلمين أسراً وقتالً، واسترد الروم الغنائم والسبي، 
  . يسيرا سيف الدولة في عددجوغنموا أثقال المسلمين وأموالهم، ون

  .٢١١ ص -سيف الدولة وعصر الحمدانيين  )٢(
  .اشتعال النار: واألجيج. الرائحة الطيبة: األريج )٣(
  .العفيفات: الحواضن )٤(
  .ال تبالي: ال تعيج )٥(
  .يسكن: يسجو )٦(
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ــا  ــواطُ فيه ــك األش ــأرٍض تَهِل   ب
  

        ِلئت من الـركِض الفُـروج١(إذا م(  

  تحاوُل نَفْـس ملْـِك الـروم فيهـا          
  

  ــوج ــه العلـ ــه رعيتُـ   )٢(فتفديـ

ــصارى    ــدنا الن ــالْغَمراِت تُوِع   َأِب
  

        البـروج هـا وِهـي٣(ونحن نجوم(  

ــدوقٌ   ــه ص ــسيفُ حملتُ ــا ال   وفين
  

  )٤(قــى وغارتُــه لَجــوج  إذا ال  

ــاً     ــاِن بأس ــن األعي ــوذُه م   نع
  

      عاِء لـه الـضجيج٥(ويكثُـر بالـد(  

ــر راضٍ    ــستُق غي ــينا والدم   رض
  

        والوشـيج كَـم القواِضـب٦(بما ح(  

ــمنْدو     ــا س ــِدم فقــد زرن فــإن يقْ
      

  ــيج ــدنا الخل ــم فموع    )٧(وإن يحِج
نية يمدح فيها سيف الدولة، ويذكر تلك  ثم نظم أبو الطيب قصيدة ثا      

  : الواقعة التي نُِكب بها المسلمون، وعقَّب عليها باآلتي
ومر سيف الدولة في هذه الغزاة ِبسمنْدو، وعبر آِلس وهو نهر عظيم «

على يوم من طَرسوس، ونـزل على صارخه وهي مدينة هناك، فأحرق 
ا وأقام بمكانه أياماً، ثم عبر آِلس ربضها وكنائسها، وربض خرشنة وما حوله

فلما أمسى ترك السواد وأكثر الجيش، وسرى حتى جاز خرشنة، . راجعاً
فلما رأى . وانتهى إلى بطن لُقان ظُهر الغد، فلقي الدمستقَ في ألوٍف من الخيِل

الدمستق أوائل خيل المسلمين ظنَّها سرية لها، فانتشب القتال بين الفريقين، 
 الدمستق؛ وقُتل من فرسانه خَلْقٌ كثير، وُأسر من بطارقته وزرازرته فانهزم

نيفٌ على ثمانين، وأفلت الدمستق، وعاد سيف الدولة إلى عسكره وسواده، 
                                            

  .ما بين قوائم الفرس: الفروج. الجري مرة إلى غاية: الشوط )١(
  .تطلب: تحاول )٢(
أتهددنا النصارى بالحرب ونحن أبناؤها ال نفارقها كما ال : يقول. الشدائد: الغمرات )٣(

  .تفارق النجوم منازلها
  .دائمة ال تنثني: غارة لجوج. سيف الدولة: السيف )٤(
  .أي نعوذ الممدوح باهللا من أن تصيبه العيون لدى رؤية بأسه. العيون: األعيان )٥(
  .حاعيدان الرم:  والوشيج.القواطع. السيوف: القواضب. قائد جيش الروم: الدمستق )٦(
  .والخليج، خليج القسطنطينية. قلعة ببالد الروم: سمندو )٧(
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فصادفه العدو على رأسها، فأخذ . حتى وصل إلى عقَبه تُعرف بمقطِّعة األثفار
به العدو؛ فجرح من ولما انحدر بعد عبور الناس رك. ساقةَ الناس يحميهم

الفرسان جماعة، ونـزل سيفُ الدولة على بردى وهو نهر بطَرسوس، وأخذ 
عقَبة المسير، وهي عقبة طويلة، فلم يقدر على صعودها لضيقها، » عليه العدو

 بها، فعدل متياسراً  في طريٍق وصفه بعض األدلّة، وجاء العدو وكثرة العدو
لى العشاء، وأظلم الليل، وتساند أصحاب سيف آخر النهار من خلفه فقاتل إ

الدولة، أي أخذوا في سند الجبل يطلبون سوادهم، فلما خفّت عنه أصحابه سار 
حتى لحق بالسواد تحت عقبة قريبة من بحيرة الحدث، فوقف وقد أخذ العدو 

ومن . الجبلين من الجانبين، وجعل سيف الدولة يستنفر الناس، فلم ينفر أحد
 تحتها لم تكن فيه نُصرة، وتخاذل يعقبة نهاراً لم يرجع، ومن بقنجا من ال

. الناس، وكانوا قد ملُّوا السفر، فأمر سيف الدولة بقتل البطارقة، وبقية األسرى
فكانوا مئات، وانصرف؟ واجتاز أبو الطيب آخر الليل بجماعة من المسلمين 

يجهزون على من بعضهم نيام بين القتلى من التعب، وبعضهم يحركونهم، ف
  :    )١(تحرك منهم، فقال يصف ذلك

       غيري بأكثِر هـذا النـاِس ينخـدع  
  

  إن قاتَلوا جبنُوا أو حدثوا شَـجعوا        
   همبــر ــِة إالَّ أن تُج ــُل الحفيظ   أه

  
        عـزما ي الغَي ٢(وفي التجارب بعد(  

  وما الحياةُ ونفسي بعد مـا علمـت        
  

  )٣(بـع أن الحياةَ كما ال تـشْتهي طَ        

         مارنُـه ـحليس الجماُل لوجـٍه ص  
  

        عجتـدي ٤(أنفُ العزيِز بقطع الِعـز(  

  أأطرح المجد عن ِكتْفـي وَأطلُبـه        
  

       الغيثَ في غمدي وأنتجـع ٥(وأترك(  

                                              
 ص ٢الديوان ج : حاشية على قصيدة أبي الطيب تُلقي الضوء على مناسبة القصيدة )١(

  . وقد نُِسبت للمتنبي٣٣٠- ٣٢٩
  .عيرد: يزع. االنهماك في الجهل: الغي. الحمية واألنفه: الحفيظة )٢(
  .يريد أن الحياة خالفاً لما يريده المرء دنس، فعالم الحرص عليها. دنس: طبع )٣(
ليس كل وجه صحيح المارن بجميل، فإن العزيز : يقول. ما الن من األنف: المارن )٤(

  .  ع أنفهد فصار كمن ج؛متى قطع عزه ذّل
   بشيء آخر؟إن المجد وسعة الرزق إنما يطلبان بالسيف، فلم أطلبهما: يقول )٥(
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ــشرفةً  ــت م ــشرفيةُ ال زال   والم
  

         ـعجكّل كريٍم أو هـي الو ١(دواء(  

  وفارس الخيِل من خفَّـت فوقَّرهـا      
  

  )٢(ي الدرب والدم في أعطافها دفَع     ف  

  وَأوحدتْــه ومــا فــي قلبــه قلــقٌ
  

         ٣(وأغضبته وما في لفظـه قَـذَع(  

ــمبــالجيش تمتنــع الــساداتُ كُلُّه  
  

      تِنعم٤(والجيش بابن أبي الهيجاء ي(  

  قاد المقانب أقـصى شـربها نَهـلٌ       
  

    ع٥(على الشكيِم وأدنى سيرها ِسـر(  

   مـسراه عـن بلـدٍ      ال يعتقي بلـد   
  

         عوال ِشـب ٦(كالموِت ليس لـه ري(  

  حتى أقام علـى أربـاِض خرشـنةٍ       
  

      ـعوالِبي لْبانوالـص تَشْقى به الروم  
  للسبي ما نَكَحوا والقتِل مـا ولَـدوا       

  
  والنهب ما جمعوا والنار مـازرعوا       

  مخْلى له المرج منصوباً بـصارخةٍ       
  

ـ         )٧(ا الجمـع  له المنابر مشهوداً به

        فـيهم طـوُل َأكْلهـم الطير عطمي  
  

         يـائهم تَقَـععلـى َأح ٨(حتى تكاد(  

  ولــو رآه حواريــوهم لَبنَـــوا  
  

  )٩(على محبِته الشَّرع الذي شَرعوا      

                                            
إن السيوف دواء الكريم أو داؤه ألنه إما أن يدرك طلبته : يقول. السيوف: المشرفية )١(

  . فتكون داءتهبها فتكون دواء، وإما أن يقتل دون غاي
ادت الهزيمة فثبتها في مضيق من رألن خيله ا. يريد سيف الدولة: الخيلفارس  )٢(

  .الجوانب: األعطاف. مضايق الروم
  .الفحش: القذع. تركته وحيداً: هأوحدت )٣(
يقول إذا امتنع الملوك بجيوشهم، فإن جيشك يمتنع بك، . سيف الدولة: ابن أبي الهيجاء )٤(

  .  فأنت عزه ومنعته
الحديدة المعترضة في فم الفرس : والشكيمة. الجماعة من الخيل: جمع مقنب: المقانب )٥(

يوش على عجل فسقاها وهي ملجمة للحاق قاد الج: يقول. السرعة: والسرع. من اللجام
  .   بالعدو ومنازلته

إن سيره من بلٍد لفتحه ال يعوقه عن سيره إلى غيره، فهو : يقول. ال يعوقه: ال يعتقي )٦(
  .كالموت الذي يعم فال يرتوي وال يشبع

أخلي له المرج، : يقول. مدينة سبق ذكرها: وصارخة. موضع ببالد الروم: المرج )٧(
  .  لمنابر بصارخة، وشهدت صلوات الجمعونصبت ا

  .اعتادت الطير أكل لحوم قتالهم حتى تكاد تقع على لحوم األحياء منهم: يقول )٨(
لو رأى الحواريون سيف الدولة وشاهدوا : يقول. أصحاب السيد المسيح: الحواريون )٩(

  .  عدله وإنصافه ألوجبوا محبته وطاعته في شرعهم
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  ذم الدمستُقُ عينيـه وقـد طَلَعـت       
  

         عالغماِم فظنـوا أنهـا قَـز ١(سود(  

   جـلٌ   فيها الكماةُ التي مهـا رفْطُوم  
  

        ـذَعهـا جِليو٢(على الجياد التي ح(  

  تذري اللُّقَان غباراً فـي مناخرهـا      
  

        عـر٣(وفي حناجرها من آِلـٍس ج(  

ــسلُكَهم  ــاهم لتَـ ــا تتلقَّـ   كأنهـ
  

   عفي األجواف ما تَس فتَحي ٤(فالطعن(  

  تَهِدي نَواِظرها والحـرب مظِْلمـةٌ     
  

  )٥(ر والقنـا شَـمع    من األِسنَِّة نـا     

  دون الـسهاِم ودون القُـر طافحـةً   
  

       عـزةُ المرقْـوالم ٦(على نفوِسِهم(  

  إذا دعا الِعلْج ِعلْجاً حـال بينهمـا        
  

       لَعُأختَها الـض ٧(َأظمى تفارقُ منه(  

  َأجلُّ مـن ولَـِد الفُقَّـاس منكِتـفٌ        
  

       نْـصِرعوأمضى منه م ٨(إذْ فاتهن(  

  يباِشر األمن دهـراً وهـو مخْتَبـلٌ       
  

      متَقَـعحوالً وهـو م الخمر ويشرب  
  وما نجا من ِشفار البـيِض منْفَِلـتٌ       

  
          عفـي َأحـشاِئه فَـز ننجا وِمـنْه  

  كم من حشاشِة ِبطْريـٍق تـضمنها        
  

  عرــه و   )٩(للبــاتراِت أمــين مــا ل
                                            

أساء الدمستق : يقول، المتفرق من السحاب: القزع. ف الدولةجيش سي: سود الغمام )١(
  . الدولة شراذم قليلة، فأنكر حاسة بصره سيفالظن بعينيه، إذْ حسب جيش

في جيشه : يقول. الذي أتى عليه حوالن: والجذع. الذي أتى عليه الحول: الحولي )٢(
  .    أبطال، صبيهم رجل لدى الوغى، وحوليهم جذع لدى الوغى

يصف سرعة جري خيله إذ شربت الماء . نهر هناك: آلس. موضع ببالد الروم: اللُّقان )٣(
  .من آلس، وبلغت اللقان قبل أن تبتلعه لسرعتها على الرغم من بعد المسافة بينهما

  .كأن خيله تتلقى الروم لتفتح في أجوافهم جراحات تسع الخيل: يقول )٤(
  .مة الحرب بنار األسنة وشموعهاإن خيل سيف الدولة تهتدي في ظل: يقول )٥(
. مسرعة: الضامرة مزع: المقورة. مسرعة: طافحة. البرد: القر. حر السموم: السهام )٦(

  .  قبل حر الصيف وشدة البرد تأتيهم خيل سيف الدولة فتطؤهم بحوافرها: يقول
آخر إذا استعان علج ب: يقول. رمح أسمر:  أظمى. الرجل الغليظ من الروم: العلج )٧(

  .منهم حال بينهما رمح أظمى يشق األضالع
إن هرب الدمستق فإن األسير المنكتف أعظم قدراً منه، : يقول. جد الدمستق: الفقاس )٨(

  .  والقتيل المصروع أشجع منه ألنه لم ينهزم
. الذي ال ورع له: السيوف؟ المراد باألمين: الباترات. بقية الروح: الحشاشة )٩(

كم من بطريق أسر ليقتل إذا دعت : يقول. من الروم، أو القائدالفارس : والبطريق
  .الحاجة إلى قتله، فأرواحهم في ضمان القيد للسيوف
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      ـهعنـه حـين يطلب يقاتُل الخطـو  
  

    ويطرد    طِجعـضي عنه حين ١(النوم(  

  تغدو المنايـا فـال تنفـك واقفـةً          
  

        ٢(حتى يقوَل لها عـودي فَتنْـدِفع(  

  قُْل للدمـستُِق إن المـسلَِمين لكـم         
  

  )٣(خانوا األمير فجازاهم بما صنعوا      

  ــائكم ــي دم ــاً ف ــدتموهم نيام   وج
  

ــوا    عفَج مــاه ــتالكُم إي ــَأن ق   )٤(ك

   األيادي عـن مثـالهم     ضعفى تَِعفُّ   
  

  )٥(من األعادي وإن هموا بهم نَـزعوا       

  ال تَحسبوا من أسرتُم كان ذا رمـقٍ       
  

      عبـتَ  الـضفلـيس يأكـُل إالَّ المي  
  هالّ على عقَِب الوادي وقد صـعِدت     

  
       فُـرادى لـيس تجتِمـع تمر د٦(ُأس(  

ــلْهبةٍ     ــلُّ س ــا ك ــشقُّكم بقناه   تَ
  

  )٧(خذ منكم فوق ما يدع    والضرب يأ   

  وإنمــا عــرض اُهللا الجنــود بكــم  
  

  )٨(لكي يكونوا بال فَسٍل إذا رجعـوا        

  ــه ــيكم بعــد ذا فَلَ   فكــلُّ غــزٍو إل
  

          ـعوكلُّ غـاٍز لـسيف الدولـِة التَّب  
  يمشي الكرام علـى أثـاِر غيـرهم       

  
          وأنت تَخْلُـقُ مـا تـأتي وتبتـِدع  

  سـه وهل يشينُك وقـتٌ كنـتَ فار        
  

       عرالـض فيه العاجز ك٩(وكان غير(  

                                              
  .أي إن القيد يمنعه الخطو إن أراد السير، ويمنعه النوم عند االضطجاع )١(
 وإن أمرها بالعودة ،إن المنايا تنتظر أمر سيف الدولة، فهي إن منعها ولّت: يقول )٢(

  .دفقت عليهمت
  .  الذين أسلمهم سيف الدولة للعدو لتخاذلهم عنه: المسلَمين )٣(
  .عون بهمووجدتموهم بين قتالكم ملطخين بدمائهم كأنهم مفج: يقول )٤(
إن هؤالء من ضعفاء : يقول. أعرض عنه: نـزع عن الشيء. جمع ضعيف: ضعفى )٥(

  .خساستهم وعسكر سيف الدولة إن هموا بعدوهم أعرض عنهم لضعفهم
هال قاتلتم في ذلك الموقع وقد واجهتم رجاالً أبطاالً : يقول. جمع عقبة: العقب )٦(

  .  رب أفراداً ال ينتظرون اآلخرين لشجاعتهمحيسرعون إلى ال
 ،يشق صفوفكم كل فرٍس من خيِل هؤالء الرجال: يقول. الطويلة من الخيل: السلهبة )٧(

  .لقليلويمكن سيفه منكم فال يدع منكم إالّ ا
ترك لكم العجزة الذين قتلتموهم من عسكر سيف الدولة : يقول. الرذل العاجز: الفسل )٨(

  .ليعود في األبطال المنتخبين ليس فيهم فسل وال دنيء
  .الضعيف: الضرع )٩(
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     همن كان فوقَ محّل الشمِس موِضع  
  

  عــضوال ي يرفعــه شــيء فلــيس  
        جتَـههفي األعقاب م ِلم الكَرسلم ي  

  
      عوالشِّي ١(إن كان أسلمها األصحاب(  

  ليتَ الملوك على األقـدار معِطيـةٌ      
  

         ٢(فلم يكُن لـدنيٍء عنـدها طَمـع(  

  رضيتَ منهم بأن زرتَ الوغى فرأوا  
  

ـتمعوا          )٣(وأن قرعت حبيك البيِض فاس

  لقـد َأباحــك ِغــشا فــي معاملــةٍ 
  

    كنتَ منه بغير الصدِق تَنْتِفـع ن٤(م(  

ــر   الــدهر معتــذر والــسيفُ منتِظ
  

      ـعتَبرطافٌ ومـصهم لك م٥(وأرض(  

ــٍة ــصراٍن بحامي ــاُل ِلنَ ــا الجب   وم
  

  )٦( تنصر فيها اَألعصم الـصدع     ولو  

         ٍل ثَبـتَّ لَـهـوفـي ه ِمدتُكوما ح  
  

      تَـِصعلَوتُـك واألبطـال تَم٧(حتى ب(  

  فقد يظَن شجاعاً مـن بـه خَـرقٌ        
  

          ـعمبـه ز ـنجباناً م ظَن٨(وقد ي(  

      النـاس تحِملُـه جميـع إن السالح  
  

       عب٩(وليس كلُّ ذواِت الِمخْلِب الـس(  

                                            
ن كان أصحابه قد إ: يقول. خذله: أسلمه. الرجوع إلى الحرب مرة بعد أخرى: الكر )١(

  .فإنه من شجاعته في منعةخذلوه وأسلموه لألعداء 
  .ليت الملوك يعطون الشعراء قدر استحقاقهم، ولو فعلوا لما طمع بنوالهم خسيس: يقول )٢(
والمراد . جمع حبيكه، وهي الطرائق تكون في السماء وفي الماء الساكن: الحبيك )٣(

رضيت من الشعراء بالنظر إلى قتالك واالستماع : يقول. الطرائق التي في السيوف
  .لى قراعك في الوغى دون أن يباشروا القتال مثليإ

يعرض بالشعراء الذين يتقربون إلى سيف الدولة ويأخذون ماله بشعر كاذب ال يصحبه  )٤(
  .فعل

 وأرض الروم ،أي إن الدهر معتذر إليك مما فعل من قتل الروم ضعفاء أصحابك )٥(
  .منـزل لك في الربيع والصيف

  .الفتي: الصدع. الوعل: عصماأل. النصراني: النصران )٦(
  .هرب: وامتصع. المجالدة بالسيوف: االمتصاع )٧(
  .الرعدة: الزمع. الخفة والطيش: الخرق )٨(
 المتنبي أن المتنبي صحب سيف يةوذكر البديعي في كتابه الصبح المنبي عن حيث )٩(

 إال سيف الدولة في عدة غزوات إلى بالد الروم ومنها غزوة الفنا التي لم ينج منها
الدولة بنفسه، وستة أنفار أحدهم المتنبي، وأخذت الطرق عليهم الروم، فجرد سيف 

  ).  ٧٨ص. (الدولة سيفه وحمل على العسكر، وخرق الصفوف، وبدد األلوف
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ثم مالت الروم، فعاثوا وسبوا، . ووصل سيف الدولة إلى حلب، ولم يكد«
وتزلزل الناس، ثم لطف اهللا تعالى، وأرسل الدمستق إلى سيف الدولة يطلب 

وفي الشهور األولى من سنة . »)١(الهدنة؛ فلم يجب سيف الدولة، وبعث يتهدده
هذه الهزيمة؛ فجهز جيشاً واتجه هـ قرر سيف الدولة االنتقام من الروم إثر ٣٤٠

  . واصطحب في حاشيته شاعره أبا الطيب. من حلب إلى حران والرها
وحران مدينة عظيمة من مدن الجزيرة، وهي قصبة ديار مضر، بينها وبين 

وذكر . الرها يوم، وبين الرقة يومان، وهي على طريق الموصل والشام والروم
وكانت منازَل الصابئة . يت على األرض بعد الطوفانقوم أنها أول مدينة بن

الحرانيين الذين يذكرهم أصحاب كتب الملل والنحل، ثم توجه إلى آمد على رأس 
وحدات من جنود أخيه ناصر الدولة أمير الموصل، وجماعات من البدو، مواصالً 

ليهاجم سيره نحو الشمال الغربي، ماراً بِشمشَاط وهي مدينة على شاطئ الفرات، 
ونُمي . وهو يكتسح في طريقه كل شيء. قلعة القبق الشرقية على حدود أرمينية

إليه أن جيشَ الروم وعدده أربعون ألفاً مرابطٌ في السنَبوس قرب سمنْدو فأوعز 
إلى شاعره أبي الطيب أن يثير نخوةَ الجند، ويستحثَّهم على مواجهة العدو، 

  :لجيش سيف الدولة، فأنشد في حضرة الجيشويذكّرهم بالمواقف الحاسمة 
  نزور دياراً ما نُحـب لهـا مغْنَـى        

  
  )٢(ونسأُل فيها غير سـاكنها اإلذْنـا       

  نقود إليها اآلخـذاِت لنـا المـدى         
  

  )٣(عليها الكُماةُ المحِسنون بها الظنَّا      

  ونُصفي الذي يكنـى أبـا الحـسنِ         
   الهوى

  )٤(نىونُرضي الذي يسمى اإلله وال يك  

  وقد علـم الـروم الـشقيون َأنَّنـا          
  

  )٥(إذا ما تركنا أرضهم خَلْفنَا عـدنا        

                                            
  .١٦٣-١ عن الذهبي ٢١١ص : سيف الدولة )١(
ذه الديار على أراد أنهم يزورون ه. المنـزل الذي كان به أهلوه فغني بهم: المغنى )٢(

  .غير محبة منا ألنها معادية، وال نطلب إذناً من ساكنها
ود إلى هذه الديار الخيل التي تبلغنا غايتنا وعلى متونها نق: يقول. الخيل: اآلخذات )٣(

  .فرسان عرفوا خيلهم فأحسنوا الظن بها
  .نمحض المحبة: نصفي الهوى. سيف الدولة: أبو الحسن )٤(
  .وم األشقياء أننا نترك أرضهم لنعود إليها ثانية ألننا ال نكف عن قتالهميعلم الر: يقول )٥(
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  وأنا إذا ما الموتُ صرح في الوغى      
  

  )١(لبسنا إلى حاجاتنا الضرب والطعنا    

  قصدنا لـه قـصد الحبيـِب لقـاؤه       
  

ــا   ــسيوف هلُمنَّ ــا لل ــا وقلن   )٢(إلين

  وخيـٍل حــشوناها األســنةَ بعــدما 
  

  )٣(دسن من هنَّا علينا ومن هنَّـا      تك  

ــةً  ــسياط جهالَ ــا بال ــِربن إلين ض  
  

  )٤(فلما تعارفنا ضـِربن بهـا عنَّـا         

  )٥(نُباِر إلى ما تشتهي يدك اليمنـى          تَعد القُرى والمس بنا الجيشَ لمسةً

  فقد بردت فـوق الُّلقـاِن دمـاؤهم       
  

       الـس البارد نُتْبع ٦(خْناونحن ُأناس(  

     فيهم وإن كنتَ سيفَ الدولِة العضب  
  

  )٧(فدعنا نَكُن قبَل الضراِب القنا اللُّدنا  

  فنحن اُأللى ال نـأتلي لـك نُـصرةً        
  

  )٨(وأنت الذي لو أنه وحـده أغنـى      

  يقيك الردى من يبتغي عندك العـال      
  

  ومن قال ال أرضى من العيش باألدنى  
  ال اللُّهـا فلوالك لم تجـِر الـدماء و      

  
  )٩(ولم يك للدنيا وال َأهِلهـا معنـى         

وما الخوفُ إالّ ما تَخَوفَـه الفتـى         
     

  )١٠(وال األمن إالَّ ما رآه الفتى أمنـا     
                                            

إذا صار الموت صريحاً توسلنا إلى بغيتنا الضرب : يقول. ظهر وبرز: صرح )١(
  .والطعن وقاء لنا منه

  .هلمي إلينا: هلمنّا )٢(
اجتمعن :  تكدسن.جعلنا األسنة حشواً لها: حشوناها األسنة. خيل العدو: أراد بالخيل )٣(

  .من هنا ومن هنا: من هنّا. علينا
أي لما رأى الروم عسكر سيف الدولة ظنوهم روماً فحثوا خيلهم نحوهم فلما تحققوا  )٤(

  .األمر ولوا هاربين
)٥( يقول لسيف الدولة تجاوز القرى إلى الصحراء وحارب بنا . نسابق: نباِر. تجاوز: تعد

  .نى لبلوغ ما تريدجيش الروم فسوف نسابق يدك اليم
أي لقد برد ما سفكناه من دمائهم في ذلك الموضع وعادتنا أن . موضع بالروم: اللقان )٦(

  .نتبع البارد من دمائهم السخن
  .الرماح اللينة: القنا اللدن. القاطع: ضبعال )٧(
  .ال نقصر: ال نأتلي )٨(
  .لوالك لم تكن شجاعة وال جود: يقول. العطايا: اللها )٩(
ما يراه اإلنسان خوفاً فإن خاف شيئاً غير مخوف صار : الخوف على الحقيقة: يقول )١٠(

  .خوفاً، وإن أمن غير مأمون فقد تعجل األمن
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وكان سيف الدولة عازماً على متابعة هجومه حتى خرشنة، ولكن 
ة إلى حلب الشتاء عاقه عن الوصول إليها، فالدرب غير سالكة؛ لذا قرر العود

  : فقال المتنبي يمدحه، ويذكر الواقعة. عن طريق آمد
       واِسـدح عواذُل ذاِت الخـال فـي  

  
        ِد منـي لماِجـدالخَو ضجيع ١(وإن(  

          يداً عـن ثوبهـا وهـو قـاِدر يرد  
  

       ِصي الهوى في طيفها وهو راِقدع٢(وي(  

  متى يشتفي من العج الشوِق فـي الحـشا       
  

  )٣(ربـه متباِعـد  مِحب لهـا فـي ق       

  إذا كنت تخشى العار في كل خَلْـوةٍ         
  

        الخرائـد الحـسان اكتتـصب ٤(فِلم(  

  ــه   ألــح علــي الــسقْم حتــى َأِلفْتُ
  

        ٥(ومّل طبيبـي جـانبي والعوائـد(  

  مررتُ على داِر الحبيب فحمحمـت       
  

       المعاهـد ٦(جوادي وهل تشجو الجياد(  

    الدهماء من رسم منـزلٍ   وما تُِنِكر   
  

  الشَّول فيها الوالئد قَتْها ضريب٧(س(  
ــا  ــالي كأنه ــشيٍء واللي ــم ب   أه

  
        ٨(تُطاردني عـن كونـه وُأطـارد(  

  وحيد من الخُالَّن فـي كـّل بلـدةٍ          
  

         ـساِعدقـلَّ الم ظُم المطلـوبإذا ع  
  وتُسِعدني في غَمـرٍة بعـد غَمـرةٍ         

  
        لها منها عليهـا شـواِهد بوح٩(س(  

                                              
إن من يعذلن تلك المرأة يحسدنها علي ألنها ظفرت مني : يقول. المرأة الناعمة: الخود )١(

  . ماجدعيجبض
)٢( عنهاه إشارة إلى عفاف:  يداً عن ثوبهايرد.  
متى يجد المحب الشفاء من الشوق لهذه المحبوبة وهو إذا دنا : يقول. المحرق: الالعج )٣(

  .منها بشخصه نأى عنها بعفافه
  .الحييات: الخرائد. تدعوك إلى الصبوة: تتصباك )٤(
  .العواد: العوائد )٥(
  .ديار األحبة: المعاهد. أحزنه: وشجاه. دون الصهيل: الحمحمة )٦(
النياق التي بعد عهدها : الشَّول. اللبن يحلب من عدة لقاح: الضريب. فرسه: هماءالد )٧(

  .  الجارية التي تخدم: الوليدة. بالنتاج فجف لبنها
  .أريد األمر الخطير والليالي تحول بيني وبينه: يقول. عن حصوله: عن كونه )٨(
  .الفرس: السبوح. الشدة: الغمرة )٩(
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  تَثنّى علـى قَـدر الطعـاِن كأنمـا        
  

       ١(مفاصلُها تحت الرمـاِح مـراِود(  

  محرمةٌ َأكفاُل خيلـي علـى القنـا         
  

  ــد ــا والقالئـ ــةٌ لَباتُهـ   )٢(محلَّلـ

  وَأوِرد نفسي والمهنَّـد فـي يـدي         
  

        جاِلـدال ي ـنم نصِدرال ي ٣(موارد(  

       كفَّـه ولكن إذا لـم يحمـِل القلـب  
  

  )٤( حالٍة لم يحمِل الكفَّ سـاِعد      على  

  خليلي إنـي ال أرى غيـر شـاعرٍ          
  

      الدعوى ومنّي القصائد مِمنه ٥(فَِلم(  

ــرةٌ   ــا إن الــسيوف كثي   فــال تعجب
  

       واحـد ٦(ولكن سيفَ الدولِة اليـوم(  

ـتضٍ            له من كريم الطبِع في الحرب منْ
  

       ٧(ومن عادِة اإلحساِن والصفِح غاِمـد(  

  أيــتُ النــاس دون محلِّــهولمــا ر  
  

         للنّـاِس ناِقـد الـدهر ٨(تَيقَّنْتُ َأن(  

  َأحقُّهم بالسيف من ضـرب الطُّلَـى        
  

       ِن من هانت عليه الـشدائد٩(وباألم(  

  وَأشقى بالِد اِهللا ما الـروم أهلُهـا         
  

         ١٠(بهذا وما فيها لمجـِدك جاِحـد(  

                                              
يقول إن هذه الفرس للين مفاصلها . و حديدة تدور في اللجامجمع مرود وه: المراود )١(

  .  اتجهتكيفما تميل مع الرماح 
أي . مواضع القالئد من األعناق: القالئد. أعالي الصدور: اللّبات. األعجاز: األكفال )٢(

  .إنه يواجه العدو، وال يعرف الهرب
  .ن لم يكن شجاعاً مثليأورد نفسي في الحرب موارد مهلكة ال ينجو منها م: يقول )٣(
إن قوة الضرب إنما تكون بالقلب ال بالكف، فإذا لم تقوا الكف بقوة القلب، لم : يقول )٤(

  .تقو بقوة الساعد
  .  يشكو من أدعياء الشعر وهو الشاعر الوحيد بينهم ألن كالمهم ال يستحق أن يسمى شعراً) ٥(
  . فكالهما منقطع النظيرإنه في الشعراء كسيف الدولة في السيوف: يقول )٦(
ينتضيه في الحرب كرم طبعه، وما خصه اهللا به من : يقول. سله: ضى السيفتان )٧(

  .الشجاعة، وال يغمده إالّ اإلحسان والعفو
  .يعطي كالً على قدر ما يستحقه: ناقد لهم )٨(
م باألمن أي أحق الناس بتقلّد السيف من كان ضارباً لألعناق، وأحقه. األعناق: الطُّلى )٩(

  .من هانت عليه الشدائد وغمرات الحروب
أي بكونك تضرب األعناق وال تكترث لغمرات الحروب، ومع هذا فهم معترفون : بهذا )١٠(

  .بسطوتك وإقدامك
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  شَنَنْتَ بها الغاراِت حتـى تركتَهـا      
  

  ن الذي خلفَ الفرنجـِة سـاهد      وجفْ  
  مخضبةٌ والقـوم صـرعى كأنهـا        

  
       ١(وإن لم يكونوا ساجدين مـساِجد(  

ــالُهم          ــسابقاتُ جب ــسهم وال تُنكِّ
     

       المكَاَيـد فيهم والرمـاح ن٢(وتَطْع(  

  وتضربهم هبراً وقد سكنوا الكُـدى       
  

       التراِب األسـاود ٣(كما سكنت بطن(  

   الحصون المشْمِخراتُ فـي الـذُّرا    وتُضحي  
  

   ــد ــاقهن قالئ ــي أعن ــك ف   وخيلُ
  عصفْن بهم يوم اللُّقـاِن وسـقْنَهم        

  
      بالسبي آِمد ٤(ِبِهنْـِزيطَ حتى ابيض(  

  وَألْحقْن بالصفْصاف سابور فانهوى     
  

      ما والجالِمـد٥(وذاق الردى أهاله(  

         ـشَيم غَلَّس في الـوادي بهـنوع  
  

        ما تحت اللِّثـامين عابـد بارك٦(م(  

  فتى يشتهي طـوَل الـبالِد ووقِتـهِ         
  

        ٧(تضيقُ بـه أوقاتُـه والمقاِصـد(  

          سـيوفُه واٍت مـا تُِغـبأخو غَـز  
  

   ــد ــيحان جاِم إالَّ وس مهــاب   )٨(رق

  فلم يبقَ إالّ من حماها مـن الظُّبـا          
  

        النواِهـد ٩(لمى شـفتيها والثُّـِدي(  

                                              
  .جمع مسجدة وهي السجادة: مساجد. هم ملطخة بدمائهمدإن بال: يقول )١(
  .ا، وتأتي عليهم بكيدكتنـزلهم منكوسين من جبالهم التي تحصنوا به: تنكسهم )٢(
  .الحيات العظيمة: األساود. جمع كدية وهو األرض الصلبة: الكدى. الهبر تقطيع اللحم )٣(
. والضمير في عصفن عائد على خيل سيف الدولة. من بالد الروم: اللقان وهنـزيط )٤(

  .  لكثرة من حصل بها من األسرى: ابيض بالسبي آمد
وهلك أهل الحصنين . سقط: انهوى. عان للرومحصنان مني: الصفصاف وسابور )٥(

  .وحجارتها
ما : اللثام. المقدام: المشيع. بالخيل: بهن. سار في الغلس أي في آخر الليل: غلّس )٦(

والمبارك . ما يرسله على الوجه من حلق المغفر: واللثام الثاني. يكون على الوجه
  .والعابد سيف الدولة

  .وسع مما هي والزمان أطول ألن األوقات تضيق بما يريدأي يتمنى أن تكون البالد أ )٧(
أي ال تفارق سيوفه رقابهم إالّ إذا اشتد . جاءهم يوماً وغاب عنهم يوماً: أغب عنهم )٨(

  .البرد وجمدت أنهارهم
إنه عصف : يقول. سمرة مستملحه في الشفة: اللمى. حد السيف: جمع ظبة: الظُبا )٩(

  .منهم إالّ النساءبالروم وأتى عليهم فلم يبق 
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  تُبكِّي عليهن البطاريقُ في الـدجى     
    

  ــد ــاتٌ كواِس ــدينا ملْقَي   )١(وهــن ل

  بذا قضِت األيام مـا بـين َأهِلهـا           
  

          قـوٍم عنـد قـوٍم فوائـد مصائب  
          ف اإلقـداِم َأنـك فـيِهمومن شَـر  

  
       موقٌ كأنَّـك شـاِكدو٢(على القتِل م(  

   ــاخر ــك ف ــه ب ــاً أجريتَ   وأن دم
  

  عــؤاداً ر ــد وأن ف ــك حاِم ــه ل   ت
  وكلٌّ يرى طُرقَ الشجاعِة والنـدى       

  
        النفِس للـنفِس قائـد طبع ٣(ولكن(  

        تَـهيوحنهبتَ مـن اَألعمـار مالَو  
  

    ــد ــك خاِل ــدنيا بأن ــِت ال   )٤(لَهنِّئ

        لْـِك واُهللا ضـاربالم ـسامفأنتَ ح  
  

  ــد ــدين واهللا عاِق ــواء ال   وأنــت ل
ــد    ِن يا ابنَهوأنتَ أبو الهيجا ابن حمدا   ــريم وواِل ــود ك ــشَابه مول   )٥(تَ

  وحمدان حمدون وحمـدون حـارثٌ     
  

       راِشـد ولقمـان ٦(وحارثُ لقمـان(  

          بالعقـِل صـالح فإن قليـَل الحـب  
  

        بالجهـِل فاِسـد الحب ٧(وإن كثير(  

  
وال يخفي المتنبي في هذه القصيدة استياءه ممن يهددون مكانته لدى 

  : وفي قوله. ولة وفي مقدمتهم أبو فراسسيف الد
  خليلي إنـي ال أرى غيـر شـاعٍر         

      
          الدعوى ومنِّـي القـصائد منهم فَِلم

                                              
  .ال يرغب فيهن: كواسد. فهم يبكونهن ألنهن أسيرات. قادة الروم: البطاريق )١(
يقول أنت على قتلك إياهم محبوب فيما بينهم حتى . المعطي: الشاكد: محبوب: موموق )٢(

  !ألن الشجاع محبوب حتى عند من يقتله. لكأنك تعطيهم شيئاً
 إال من قادته نفسه همالشجاعة والكرم وال يسلك طريقإن كل أحد يعرف طرق ا: يقول )٣(

  .وطبيعته إليهما
 - أي ذو وجهين -هذا من أحسن ما مدح به ملك وهو مديح موجه : قال الواحدي )٤(

وجعله في . ءوذلك أنه مدحه في المصراع األول بالشجاعة وكثرة قتل األعدا
  .المصراع الثاني جماالَ للدنيا تهنأ ببقائه فيها

يريد قوة الشبه بينه وبين والده حتى . الحرب: والد سيف الدولة، والهيجاء: أبو الهيجاء )٥(
  .كأنه هو

  .هؤالء آباء سيف الدولة أي كل واحٍد من آبائك يشبه أباه في كرمه وسائر محاسنه )٦(
 وغيري يحبك ، بعقل فينتفع بي- يا سيف الدولة -يريد أنا أحبك . الحمق: الجهل )٧(

  . ينتفع بهبجهل فال
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ما يشير إلى بداية تذمره من كيد الحاسدين، وإفساد العالقة الحميمة التي 
  . تربطه بسيف الدولة

ض ولكن سيف الدولة انصرف بعض الشيء عن شاعره، وقرب بع
خصومه، فأبطأ المتنبي في مدح األمير، ثم أنكر األمير ذلك منه، وأظهر 
غضبه في محضٍر من الناس، فخجل المتنبي واستدرك األمر، فأرسل إلى 

  : سيده األبيات التالية
  أرى ذلك القرب صـار ازورارا     

  
  وصار طويُل الـسالم اختـصارا      

ــةٍ    ــي خَجلْ ــوم ف ــي الي   تَركْتَِن
  

  واحيــا مــراراأمـوتُ مــراراً    
ــستحيياً     ــظَ م ــارقُك اللَّح   ُأس

  
  وأزجر في الخيل مهري ِسـرارا     

  وأعلم أنـي إذا مـا اعتـذرتُ         
  

ــذارا   ــذاري اعت   إليــك أراد اعت
ــاهراِت        ــك الب ــرتُ مكارم كف

     
ــارا     إن كــان ذلــك منّــي اختي

ــرارا     ــوم إالّ ِغ ــى الن ــم حم ــَل ه ــشعر إالَّ القلي ــى ال ــن حم   ولك
  ا أنا َأسـقمتُ جـسمي بـه       وم  
  

  وما أنا َأضرمتُ في القلب نـارا        
  فــال تُلِزمنّــي ذنــوب الزمــاِن  

  
ــارا    ــاي ض ــاء وإي ــي أس   إل

  وعنـدي لـك الـشُّرد الـسائرا      
  

  تُ ال يخْتَِصصن من األرِض دارا      
  قواٍف إذا ِسـرن عـن ِمقْـولي        

  
  وثَبن الجباَل وخُـضن البحـارا       

  لـم يقـل قائـلٌ     ولي فيك مـا       
  

  وما لم يِسر قمر حيـث سـارا         
  فلو خُِلق النـاس مـن دهـرهم       

  
  لكانوا الظـالم وكنـتَ النهـارا        

ــزةً    ــدى ِه ــي الن ــدهم ف   أش
  

ــارا    ــدو مغَ ــي ع ــدهم ف   وأبع
  سما بك همـي فـوق الهمـوم         

  
ــسارا    ــساراً ي ــد ي ــستُ أع   فل

    ــد ــِل ال ــم يقب ــي ل ــا عل ــه ي ــراً ل ــتَ بح ــن كن ــاراوم   ر إالّ كب
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فالشاعر يشير إلى ازورار األمير عنه، ويعترف بذنبه، ثم يعتذر منه، 
فهو لم يتعمد ذلك وإنما اضطرته إلى ذلك هموم ومشاغل صرفته عن 

ثم يؤكد له أنه لم يوفِّه حقَّه من المدح، لذا فهو يِعده . االلتفات إلى سيده
. سار حيث لم يستطع القمر أن يسيربالكثير؛ على الرغم من أن ما قاله فيه 

 لذلك آثر أن يلَقِّن حساده درساً لعله ؛ومع ذلك فهو لم ينل عطف األمير
  . يستعيد ثقة أميره به ومحبته له؛ فأنشده ميميته الرائعة التي سترد الحقاً

هـ توفي يماك الخصي التركي الذي كان ٣٤٠سنة وفي شهر رمضان 
دولة، فنظم أبو الطيب قصيدةً بائية تجمع بين الرثاء من خيرة قادة سيف ال

  : والمدح والحكمة، حيث يقول
  ال يحــِزن اُهللا األميــر فــإنني  

  
ــصيبِ     ــه بن ــن حاالت ــآخُذ م   س

        بكى َأسى َأهَل األرِض ثم سر نوم  
  

ــوبِ    ــرها وقل ــوٍن س ــى بعي   بك
  ــه حبيب ــدفين   وإنــي وإن كــان ال

  
        إلـى قلبـي حبيـب حبيبـي حبيب  

  وقد فـارق النـاس األحبـةَ قبلَنـا         
  

  وأعيـا داوء المــوِت كـلَّ طبيــبِ    
  سبقنا إلى الدنيا فلو عـاش َأهلُهـا         

  
  مِنعنا بهـا مـن جيَئـٍة وذُهـوبِ          

ــالبٍ     ــك س ــي تملُّ ــا اآلت   تملَّكه
  

  وفارقها الماضـي فـراقَ سـليبِ        
  وال فضَل فيها للـشجاعِة والنـدى        

  
  )١(قـاء شَـعوبِ   وصبِر الفتى لوال ل     

  وَأوفى حيـاِة الغـابرين لـصاحبٍ        
  

  )٢(حياةُ امرٍئ خانته بعـد مـشيبِ        

  لََأبقى يماك فـي حـشاي صـبابةً       
  

  )٣(إلى كل تُركـي النِّجـاِر جليـبِ         

  وما كـلُّ وجـٍه َأبـيٍض بمبـاركٍ        
  

  )٤(وال كــلُّ جفْــٍن ضــيٍق بنجيــب  

                                            
  .من أسماء المنية ألنها تفرق: شعوب )١(
 وإن -يقول إن الحياة ال بد من أن تغدر بصاحبها فهي ال محالة  . الماضي: الغابر )٢(

  .   ولكن أوفاها التي تصحبه إلى وقت المشيب.  مفارقته-طالت 
  .األصل: والنجار. الميل: الصبابة) واهللا ألبقى(جواب قسم محذوف، : ألبقى )٣(
إنه يحب ألجله الترك، والترك يوصفون ببياض الوجوه وضيق الجفون فهو : يقول )٤(

  .يحبهم ألنهم يشبهونه في الصورة وإن لم يشبهوه في اليمن والنجابة



 

 -١٨٣-

ــةٌ ــا عليــه كأب   لَــئن ظهــرت فين
  

  )١(ت في حد كـل قـضيبِ      لقد ظهر   

  وفي كُلِّ قوٍس كـلَّ يـوِم تَناضـلٍ          
  

  )٢(وفي كُّل ِطرٍف كُلَّ يـوِم ركُـوبِ         

ــادةٍ     ــلَّ بع ــه أن يِخ ــز علي   يِع
  

  )٣(وتدعو ألمٍر وهو غيـر مجيـبِ        

ــاً    ــك قائم ــصرتُه ل ــتُ إذا أب   وكن
  

  )٤(نظرتُ إلـى ذي ِلبـدتيِن َأديـب         

       كُِن الِعلْـقَ النفـيسفإن ي  فقدتَـه   
  

  فمن كـفّ ِمـتْالٍف أغـر وهـوبِ          
  كأن الردى عاٍد علـى كـّل ماجـٍد           

   
  )٥(إذا لــم يعــوذ مجــده  بعيــوِب  

  
  : إلى أن يقول

  كفـى بـصفاء الــود ِرقـا لمثلــهِ   
  

  )٦(وبـالقرِب منـه مفْخـراً للبيــبِ     

  فعوض سيفُ الدولـِة األجـر إنـه         
  

  )٧(أجلُّ مثَـاٍب مـن أجـِل مثيـبِ          

  فتى الخيِل قد بّل النجيـع نُحورهـا         
  

  )٨(يطاعن في ضنْك المقاِم عـصيبِ       

  يعاف خيام الـريِط فـي غزواِتـه         
  

  )٩(فمــا خَيمــه إالّ غبــار حــروِب  

                                              
الفرس : والطرف. الترامي بالسهام: والتناضل. السيف القاطع:  القضيب)٢( و )١(

 علينا بل حزنت عليه السيوف والقسي لم يكن الحزن عليه مقصوراً: يقول. الكريم
    .والخيل

  .أي يغير عادته في خدمتك: أن يخل بعادة )٣(
  .  أي كان يجمع بين األدب في الخدمة وقوة األسد لدى البأس )٤(
ال يسلم الشريف من نوائب الدهر حتى يجعل لشرفه رقية من العيوب وأنت ال : يقول )٥(

  .عيب فيك لذا أصابك الدهر بمن تحب
  . بمحضهم الود فاسترقهم باإلحسان إليهمالناسإن سيف الدولة استعبد : يقول )٦(
يدعو لسيف الدولة بأن يعوضه اهللا األجر من يماك، فإن األجر أجّل ثواب من أجل  )٧(

  .مثيب هو اهللا سبحانه
 إن سيف الدولة إذا بلت الدماء نحور الخيل فهو فتاها: يقول. سيف الدولة: فتى الخيل  )٨(

  .الثابت في الطعان
  .أي إنه يستظل بغبار الحروب. الخيام المتخذة من النسيج اللين : خيام الريط )٩(
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  علينا لك اإلسـعاد إن كـان نافعـاً        
  

  )١(بشقّ قلـوٍب ال بـشقّ جيـوبِ         

  فُرب كئيٍب لـيس تَنْـدى جفُونُـه         
  

ــِر    ــِبورب كثي ــر كئي ــدمع غي   ال
ــا    ــك فإنم يــي َأب ــٍر ف ــسلَّ بفك   تَ

  
  )٢(بكَيتَ فكان الضحك بعـد قريـبِ        

          ـهوجه العـين ا لم تردج وكم لك  
  

  )٣(فلم تَجـِر فـي آثـاره بغُـروبِ          

ــا     فــدتك نفــوس الحاســدين فإنه
  

ــِب       ــضرٍة ومغي ــي ح ــةٌ ف معذَّب
  
  : اسرتداد مرعش وإعادة بنائها

هـ والتي انتهت ٣٣٩ا سيفُ الدولة على الروم سنة حملة التي شنهإن ال
بانسحابه المفجع، وعجزه عن اجتياز المضائق بين البستان ومرعش التي كانت 

. لعةقلعتها آنئٍذ بيد الروم، جعلت سيفَ الدولة أكثر تصميماً على استعادة هذه الق
من االستيالء هـ هاجمها بضراوة، وتمكن ٣٤١ففي الشهر األول من سنة 

وفي وسطها حصن . لها سوران وخندق. ومرعش مدينة من مدن الثغور. عليها
عليه سور يعرف بالمرواني بناه الخليفة األموي مروان بن محمد الشهير بمروان 
الحمار، ثم َأحدث الرشيد بعده سائر المدينة، وبها ربض يعرف بالهارونية، وهو 

  : ها شاعر الحماسة فقالوقد ذكر. مما يلي باب الحدث
ــا ــِد طعانَن ــِهدتْ ُأم القُدي ــو شَ   فل

  
ــِت   ــَل اَألرمنــي َأرنَّ   بمــرعشَ خي

ــه     ــم ِبلَباِن ــي جمعه ــشيةَ أرم ع  
     

ونفـسي وقـد وطّنتُهـا فاطمأنَّــِت       
    
هـ فأعاد سيفُ الدولة بناءها ٣٣٧وكان الروم قد أخربوا هذه المدينة سنة 

ق ليمنعه من ذلك؛ فقصده سيف الدولة فولّى هارباً، وتمم وجاء الدمست. ٣٤١سنة 
  :فقال أبو الطيب يمدحه ويذكر هذه الواقعة. سيفُ الدولة عمارتها

                                            
  .اإلعانة: اإلسعاد )١(
  .أبواك: أبيك )٢(
  .الدمع جمع غرب: الغروب )٣(
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  فَدينْاك من ربٍع وإن ِزدتَنـا كَربـا       
  

  )١(فَإنك كنتَ الشرقَ للشّمِس والغربا      

  وكيف عرفنا رسم من ال يـدع لنـا     
  

ـ         )٢(وِم واللُبـا  فؤاداً لعرفـاِن الرس

  نزلنا عن األكوار نمـشي كرامـةً        
  

  )٣(لمن بان عنه أن نُِلم بـه ركْبـا          

  نذم السحاب الغُر فـي فعلهـا بـه          
  

  )٤(ونُعِرض عنها كلَّما طلعت عتْبـا       

  ومن صِحب الدنيا طـويالً تقلَّبـتُ        
  

  على عينه حتى يرى صدقَها ِكـذْبا        
  والـضحى وكيف التذاذي باألصائِل      

  
  إذا لم يعد ذاك النسيم الـذي هبـا          

  ذكرتُ به وصالً كـَأن لـم َأفُزبـهِ          
  

  وعيشاً كَأني كنـتُ َأقْطَعـه وثْبـا         
ــوى     ــةَ اله ــين قتَّال ــةَ العين   وفتَّان

    
  إذا نفحتَ شـيخاً روائحهـا شـبا         

  
  :  ثم يقول

  ولستُ ُأبالي بعـد إدراكـي العـال       
  

  تناولـتُ أم كَـسبا    أكان تُراثاً مـا       
          هنَفْـس غـالٍم علَّـم المجـد فَرب  

  
  )٥(كتعليم سيِف الدولِة الطعن والضربا  

  إذا الدولةُ استكفت به فـي مِلمـةٍ         
  

  )٦(كفاها فكان السيفَ والكفَّ والقلبا      

                                              
  .الحبيب الذي يخرج من الربع ويعود إليه: وأراد بالشمس. المنـزل: الربع )١(
ار ديار الحبيب بعد أن سلبه قلبه وعقله، ولم يدع له سبيالً إلى يتعجب من معرفته آث )٢(

  .إدراك األشياء
لما أتينا هذا الربع ترجلنا عن رواحلنا : يقول. جمع كور وهو رحل البعير: األكوار )٣(

  .  كرامة للحبيب الذي كان فيه، ثم ارتحل عنه
السحاب ألنها عفت الربع ذممنا : يقول. البيض ألنها كثيرة الماء: السحاب الغر )٤(

وغيرت معالمه بما ينهّل منها من المطر، وإذا طلعت عليه أعرضنا عنه عتباً عليها 
  .لفْعلها بالرسوم ما فعلت من التعفية

يمكن للمرء أن يعلّم نفسه المجد، وإن لم يكن له من : يقول. يعني نفسه: رب غالم )٥(
  .والضرب بشجاعته وحذقهيعلّمه، كما علّم سيف الدولة نفسه الطعن 

 في الملمات كفاها، وبلغت به ما تريد، فكان سيفاً على  بهإن الدولة إذا استعانت: يقول )٦(
  .األعداء، وكفاً تضرب بها، وقلباً تقتحم به األهوال
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     سيوفُ الهنـِد وهـي حدائـد تُهاب  
  

  )١(فكيف إذا كانـت ِنزاريـةً عربـا       

   ناب برهوي     هِث واللَّيـثُ وحـداللي   
  

  فكيف إذا كان اللَّيوثُ لـه صـحبا          
  علـيم بأسـراِر الـدياناِت واللُّغَــى     

  
  له خَطراتٌ تفضح النـاس والكُتْبـا        

  هنيئاً ألهـل الثغـر رأيـك فـيهم          
  

  وَأنك ِحزب اِهللا ِصرتَ لهـم ِحزبـا         
  وَأنك رعتَ الـدهر فيهـا وريبـه         

  
  )٢(يحِدث بساحتها خَطْبـا   فإن شك فل    

  فيوماً بخيٍل تَطْـرد الـروم عـنهم         
  

ويوماً بجوٍد يطرد الفَقْـر والجـدبا          
       تترى والدمـستقُ هـارب سراياك  

  
  )٣(وأصحابه قتلى وأموالُـه نُهبـى       

  َأتى مرعشاً يستقِرب البعـد مقْـِبالً        
  

  )٤(وَأدبر إذْ َأقْبلْتَ يـستبِعد القُربـا        

  ــه ــاِن وقوفُ ــه باللُّق ــل رد عن   وه
  

  )٥(صدور العوالي والمطهمةَ القُبـا      

  مضى بعد ما التفَّ الرماحان ساعةً       
  

  )٦(كما يتلقَّى الهدب في الرقْدِة الهدبا      

ــورةٌ    ــِن س ــى وللطع ــه ولَّ   ولكن
  

  )٧(إذا ذَكرتْها نَفْسه لَمـس الجنْبـا        

                                              
فكيف إذا كانت عربية نزارية كسيف . السيوف تهاب مع أنها حديد ال يعقل: يقول )١(

  .الدولة العربي النـزاري
أن سيف الدولة فعل : والمراد. صروفه وحوادثه: وريب الدهر. أفزعته: رعت الدهر )٢(

  .في األرض أفعاالً أفزعت الدهر، فإن شك الدهر في قولي فليحدث في األرض خطباً
  .متواترة متتابعة: تترى )٣(
 ولّى مدبراً أتى الدمستق هذا الثغر مبتهجاً يجد البعيد قريباً، فلما أقبلت عليه: يقول )٤(

  .وهو يرى القريب بعيداً خوفاً من أن تدركه
. التامة الخلق: والخيل المطهمة. الرماح: والعوالي) األناضول(ثغر ببالد الروم : اللقان )٥(

كان الدمستق قد أقام باللقان، فلما أقبل سيف : جمع أقب، وهو الضامر البطن يقول: والقُب
  فه، وهل ردت عنه الرماح، والخيل العتاق؟الدولة انهزم، فهل أغنى عنه وقو

انهزم بعد أن تشاجرت الرماح : يقول. أشفار العين: رماح الفريقين والهدب: الرماحان )٦(
  .ساعةً كما تختلط األهداب األعالي باألسافل عند الرقاد

ولكنه انهزم وللطعن في أصحابه حدة إذا تذكرها لمس جنبه : يقول. الحدة: السورة )٧(
  .هل أصابه شيء منه؟ أي إنه انهزم مرعوباً مدهوشاً: ائالًق
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  اريقَ والقُـرى  وخلَّى العذارى والبط  
  

  )١(وشُعثَ النصارى والقرابين والصلْبا  

ــاةَ لنفــِسه   ــا يبغــي الحي   َأرى كُلَّن
  

  حريصاً عليها مستهاماً بهـا صـبا        
  فحب الجباِن الـنفس َأورده التُّقـى        

  
  )٢(وحب الشجاِع النَّفْس َأورده الحربا  

        ويختلف الرزقـان والفعـُل واحـد  
  

  )٣( إحسان هذا لذا ذَنْبـا إلى أن يرى   

  فأضحت كأن السور من فوِق بدئـهِ       
  

  )٤(إلى األرض قد شقَّ الكواكب والتُّربا        

  تَصد الرياح الهوج عنهـا مخافـةً        
  

  وتفزع منها الطير أن تَلْقُـطَ الحبـا      
  وتَرِدي الجياد الجرد فـوق جبالهـا       

  
ـا  وقد نَدفَ الصنَّبر في طُرق         )٥(ها العطْب

  كفى عجباً أن يعجب النـاس أنَّـه         
  

  بنـى مرعـشاً تَبـا آلرائهـم تَبــا      
          وما الفرقُ ما بـين اَألنـاِم وبينَـه  

  
  إذا حِذر المحذور واستصعب الصعبا      

ــدا       ــةُ للع ــه الخالف ــَأمٍر َأعدتْ ِل
  

وسمته دون العالَِم الصارم العـضبا         
هـ أخذت تظهر بوادر التنافر بين سيف الدولة ٣٤١ وفي أوائل سنة   

وشاعره َأبي الطيب َألسباٍب يصعب حصرها، ولكن المرجح أن من أهم هذه 
األسباب تعاظُم المتنبي، وكبرياءه واعتداده المفرط بنفسه؛ وهو ما أغاط سيف 

                                            
  .إنه انهزم ال يلوي على شيء، وترك هؤالء خلفه لهول ما رأى: يقول )١(
كل من الجبان والشجاع سواء في حب : يقول.  وهي الخشية والخوفةجمع تُقا: التُّقَى )٢(

 وإبقاء عليها والشجاع يقدم النفس وإن اختلف فعلهما، فالجبان يتقي الحرب حباً لنفسه،
على الحرب دفاعاً عن نفسه وذوداً عن مهجته ألنه يخاف على نفسه العدو إن هو قعد 

  .عن الحرب
إن الرجلين ليفعالن فعالً واحداً؛ فيرزق أحدهما بذلك الفعل، ويحرم الثاني حتى : يقول )٣(

  .كأن إحسان المرزوق ذنب للمحروم
راد كأن سورها من أعلى ابتدائه قد شق الكواكب في علوه أ. أي قلعة مرعش: أضحت )٤(

  .في السماء، وشق التراب في رسوخه في األرض
: والجرد. من الرديان وهو ضرب من العدو ترجم الجياد األرض بحوافرها: تردي )٥(

: يقول. القطن: والعطب. السحاب البارد الريح في غيم: والصنبر. القصار الشعر
  .ل هذه القلعة وقد امتألت طرقها بالثلج الذي كأنه قطن مندوفخيلك تعدو فوق جبا
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عره، فهو الدولة، وأغرى حساده بالنيل منه لدى األمير الذي ضاق ذرعاً بشا
وكان سيفُ . ال يقول فيه القصيدة إالّ بعد أن يطلبها ويستعجلَها َأشْهراً ِطواالً

شقَّ عليه، وأكثر َأذاه، وأحضر من ال «الدولة إذا تأخر المتنبي عن مدحه 
خير فيه، وتقدم إليه بالتعرض له في مجلسه بما ال يحب، فال يجيب َأبو 

  .)١(»...د ذلك في غيظ سيف الدولةالطيب أحداً عن شيء؛ فيزي
: وكان أبو فراس من َأبرز الحاقدين على المتنبي إذ قال لسيف الدولة

إن هذا المتشدقَ كثير اإلدالل عليك، وأنت تُعطيه كلَّ سنة ثالثةَ آالِف دينار «
على ثالث قصائد، ويمكن َأن تُفرق مئتي دينار على عشرين شاعراً يأتون بما 

 شعره، فتأثَّر سيفُ الدولة من هذا الكالم، وعمل فيه، وكان هو خير من
  :  )٢(»، وأنشداً، وبلغتْه القصةُ فدخل على سيفالمتنبي غائب

َأالَ ماِلسيِف الدولـِة اليـوم عاتبـا         
    

  فَداه الورى َأمضى السيوِف مضاربا       
  ومالي إذا ما اشتقتُ َأبصرتُ دونَـه         

  
ــتاقُها و   ــائفَ ال َأش ــباتنَ   )٣(سباِس

  وقد كان يدني مجلسي من سـمائه      
  

  )٤(ُأحادثُ فيهـا بـدرها والكواكبـا        

ــاً ــك داعي ــك مــسؤوالً ولبي حنانَي  
  

  )٥(وحسبي موهوباً وحسبك واهبـا      

  َأهذا جزاء الصدِق إن كنتُ صـادقاً      
  

  )٦(َأهذا جزاء الِكذِْب إن كنتُ كاذبـاً        

   فإنـه  وإن كان ذنبـي كـلَّ ذنـبٍ       
  

ـاً            )٧(محا الذنب كلَّ المحِو من جاء تائب

                                            
  )من شرح ابن جني (٤٢مقدمة شرح ديوان المتنبي ص  )١(
  .  ٨٨ - ٨٧الصبح المنبي ص  )٢(
: جمع سبسب وهي الفالة القفر يقول: والسباسب. جمع تنوفة وهي المفازة: تنائف )٣(

  .بعيدة األطراف من تجافيه واستيحاشه؟مالي إذا اشتقت إليه حالت بيني وبينه فلوات 
  .شبه مجلسه بالسماء وجعله بدراً وحوله الكواكب من ندمائه وأهل مجلسه )٤(
أي اشملني بعطفك وحنانك إذا كنت . حنان بعد حنان، ومثلها لبيك من لب به إذا لزمه: حنانيك )٥(

  .ذكره، وكفى بك واهبامسؤوالً ولك اإلجابة إذا دعوتني ألمر، وأشكر من يهبني وأشيد ب
أي إن كنت صادقاً في مديحك فليس ما تعاملني به جزاء لصدقي، وإن كنت كاذباً  )٦(

  .فليس هذا جزائي ألني إن كذبت تجمالً في القول فجاملني في المعاملة
  .»التائب من الذنب كمن ال ذنب له«: هذا المعنى مأخوذ من الحديث الشريف )٧(
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وأطرق سيفُ الدولة بعد سماعه هذه المقطوعة، ولم ينظر إلى أبي 
الطيب كعادته، فخرج من عنده متغيراً، وحضر َأبو فراس وجماعةٌ من 
الشعراء، فبالغوا في الوقيعة في حقِّ المتنبي الذي انصرف إلعداد قصيدته 

تي أنشدها في محفٍل من العرب، فأثارت جدالً في مجلس سيف الميمية ال
  : الدولة، وتصدى أبو فراس لنقده وتحفَّز شانئوه لالنتقام منه حيث قال

  ــِبم ــه شَ ــن قلبمم ــاه واحــر قلب
  

       ـقَم١(ومن بجسمي وحالي عنده س(  

  مالي ُأكتِّم حبا قـد بـرى جـسدي          
  

  )٢(مـم وتَدعي حب سيِف الدولِة األُ      

ــهِ    ــب لغُرت ــا ح ــان يجمعن   إن ك
  

         نقتـِسم ِر الحـب٣(فليت أنَّا بقَـد(  

  قد زرتُه وسـيوفُ الهنـِد مغْمـدةٌ         
  

        م٤(وقد نظرتُ إليـه والـسيوفُ د(  

ــم    ــِق اهللا كلِّه ــسن خَلْ ــان أح   فك
  

    مما في اَألحسِن الشِّي نس٥(وكان َأح(  

  عـاملتي يا َأعدَل النـاِس إالّ فـي م       
  

       والحكـم وأنت الخصم الخصام فيك  
ــادقةً    ــك ص ــراٍت من ــذُها نظ   ُأعي

  
       مرو هفيمن شحم مالشح أن تحِسب  

  وما انتفاع أخـي الـدنيا بنـاظره         
  

        والظُلَـم إذا استوت عنده األنـوار  
  سيعلَم الجمع ممن ضـم مجلـسنا        

  
           ممـن تـسعى بـه قَـد بأنني خير  

  نظر األعمـى إلـى أدبـي   أنا الذي     
  

        مـمبـه ص ن٦(وأسمعت كلماتي م(  

                                              
  .إن قلبه يحترق حباً وهياماً، وقلب سيف الدولة بارد ال يحفل بهالبارد أي : الشبم )١(
إذا كان الناس يدعون حبه، ويظهرون خالف ما : يقول. أنحله وأضناه: براه )٢(

  يضمرون، فِلم أخفي أنا حبه الذي برح بي وأسقمني؟
  . كما نقتسم حبهإن كان يجمعني وغيري محبته فليتنا نقتسم بره: يقول. الطلعة: الغُرة )٣(
  .فكان في الحالين أحسن الناس. إنه خدمه في السلم والحرب: يقول )٥()٤(
  
يعني أن شعره سار في اآلفاق . إن األعمى أبصر أدبي، واألصم سمع شعري: يقول )٦(

  .واشتهر حتى تحقق عند األعمى واألصم
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  أنام ِمْلء جفوني عـن شـواردها      
  

       اها ويختـِصمالخَلْقُ جر ١(ويسهر(  

  وجاهٍل مده فـي جهلـِه ضـِحكي         
  

   وفــم اســهفَر ٢(حتـى أتتــه يــد(  

  إذا نظــرتَ نيــوب الليــِث بــارزةً  
  

   ــسم ــثَ يبت ــنَّن أن اللي ــال تظ   ف
  ومرهٍف سرتُ بين الجحفلـين بـه        

  
        البحـر يلـتِطم حتى ضربتُ وموج  

  فالخيُل والليـُل والبيـداء تعرفنـي        
  

     والقَلَـم والِقرطاس والسيف والرمح  
  يا مـن يِعـز علينـا أن نُفَـارقَهم           

  
       مـدِوجدانُنا كـلَّ شـيٍء بعـدكم ع  

  إن كان سركُم مـا قـال حاسـدنا          
  

ــرٍح إذ   ــا ِلج ــمفم ــاكم َألَ   ا أرض
  كم تطلبـون لنـا عيبـاً فيعجـزكم         

  
  مــر ــْأتون والكَ ــا ت ــره اُهللا م   ويك

  ما أبعد العيب والنقصان عن شرفي       
  

         والهـرم ـا وذاِن الـشيبأنا الثري  
  لئن تركْن ضـميراً عـن ميامننـا         

  
  مــد ــتُهم نَ ــن ودع ــدثن لم   )٣(ليح

  إذا ترحلتَ عن قـوٍم وقـد قَـدروا        
  

   ــم ه ــالراحلون ــارقَهم ف   َأن ال تف
  شَر الـبالِد مكـان ال صـديقَ بـه        

  
         ـِصممـا ي اإلنسان ما يكِسب وشر  

  بَأي لفـٍظ تقـوُل الـشعر ِزعِنفَـةٌ          
  

        ـمجوال ع ربعندك ال ع ٤(تجوز(  

ــه ِمقَــةٌ      ــك إال أن ــذا عتاب   ه
  

           إالّ أنّـه كَِلـم رن الـدـم٥(قد ض(  

                                              
تأتيني شوارد : ليقو. للكلمات: والضمير في شواردها. األشعار السائرة: الشوارد )١(

  .الشعر دون عناء، أما غيري فإنهم يسهرون ويختصمون ألجلها
رب جاهٍل خدعته مجاملتي فتركته في : يقول. دقّ العنق: وأصل الفَرس. أمهله: مده )٢(

  .جهله حتى افترسته وبطشت به بعد زمن
مصر من وضمير بلدة على يمين الراحل إلى . عائد إلى الركاب: الضمير في تركن )٣(

  .الشام قريبة من دمشق
هؤالء السقَّاط من الشعراء بأي لفظ يقولون : يقول. اللئام من الناس واألوباش: الزعنفة )٤(

  .الشعر وهم ليسو عرباً وال عجماً، أي إنهم ليسو شيئاً
هذا عتابك، فإن أمضك وأزعجك فهو صادر عن محبة خالصة، : يقول. المحبة: المقة )٥(

  .ةومودة صادق



 

 -١٩١-

َأن أبا الطيب كان عازماً على البوح  بما يعتمل في نفسه من يبدو 
إحساس بالتقصير في حقِّه من قبل األمير، وبما يحاط به من الحسد والكراهية 
من قبل رجال الحاشية، وال سيما أبو فراس الذي تصدى للشاعر، وقاطعه 

فما إن . إياه حيناً آخرمراٍت كثيرة أثناء إنشاده فاضحاً سرقاته حيناً، ومزدرياً 
  : أنشد المتنبي البيت

  مالي ُأكتِّم حبا قـد بـرى جـسدي        
  

       سـيِف الدولـِة اُألمـم بعي حوتد  
حتى ماج المجلس إزاء هذا التعريض الصريح باآلخرين، ولكن الشاعر   

  : تابع إنشاده غير عابٍئ بما حدث فقال
ــه  ــب لغُرت ــا ح ــان يجمعن   إن ك

  
  نَّــا ِبقَــدر الحــب نَقْتَــِسمفليـت أَ   

  قد زرتُه وسـيوفُ الهنـِد مغْمـدةٌ         
  

       موقـد نظـرتُ إليـه والــسيوفُ د
فهم جماعةٌ بقتله في حضرة سيف الدولة، لشدة إدالله، وإعراض سيف   
  : الدولة عنه، فلما وصل في إنشاده إلى قوله

  يا أعدَل النـاِس إالّ فـي معـاملتي      
  

  م وأنتَ الخصم والحكـم    فيك الخصا   
  :مسخت قوَل دعبل وادعيته وهو: فقال أبو فراس  

  ولستُ أرجو انتصافاً منك ما ذرفت     
  

       والحكـم عيني دموعاً وأنت الخصم  
  : فقال المتنبي  

ــادقةً    ــك ص ــراٍت من ــذُها نظ ُأعي
  

        مره وفيمن شحم الشحم أن تحسب  
ن أنت يا دعي كندة حتى تْأخُذَ وم: فعلم أبو فراس أنه يعنيه؛ فقال    

  : أعراض األمير في مجلسه؟ فاستمر المتنبي في إنشاده ولم يرد إلى أن قال
  وما انتفاع أخـي الـدنيا بنـاظِره       

  
  إذا استوت عنده األنـوار والظُّلَـم        

  سيعلم الجمع ممن ضـم مجلـسنا        
  

           متـسعى بـه قَـد ـنم بأنني خير  
  عمـى إلـى أدبـي   أنا الذي نظر األ    

  
         مـمبـه ص ـنوأسمعت كلماتي م  

َأنام ملء جفوني عـن شـواردها           
  

        اهـا ويختـِصمرالخلـقُ ج ويسهر  
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سرقتَ هذا من عمرو بن عروة بن : فزاد ذلك من غيظ أبي فراس وقال
  : العبد في قوله

ـتكلت         أوضحتُ من طُرق اآلداب ما اش
  

  دهراً وأظهـرتُ إغرابـاً وإبـداعاً        
حتى فتحتُ بإعجاٍز خُِصـصتُ بـه          

   
للعمِي والـصِم أبـصاراً وأسـماعا         

  :ولما وصل إلى قوله  
والخيُل والليـُل والبيـداء تعرفنـي         

  
       والقَلـم والسيف والرمح والقرطاس

وما أبقيتَ لألمير، إذا وصفت نفسك بالشجاعة : قال أبو فراس   
تمدح نفسك بما سرقته من كالم غيرك، والفصاحة، والرياسة والسماحة، 

وتأخذ جوائز األمير؟ أما سرقت هذا قول الهيثم بن األسود النخعي الكوفي 
  : المعروف بابن العريان العثماني وهو
        ـٍة قـد قطعتُـهمهَأعاذلتي كـم م  

  
أليفَ وحوٍش سـاكناً غيـر هائـِب         

  أنا ابن الفال والطعِن والـضرِب والـسرى          
  

  رِد المذاكي والقنـا والقواضـبِ     وج  
حليم وقور في البـوادي وهيبتـي          

  
  لها في قلوب الناِس بطشُ الكتائـِب         

  : فقال المتنبي     
  وما انتفاع أخـي الـدنيا بنـاظره       

  
           والظُّلَـم إذا استوت عنده األنـوار

  : وسرقتَ هذا من معِقل العجلي، وهو: قال أبو فراس   
     ـزبـين نـوٍر وظلمـةٍ     إذا لم أمي  

  
ــلُ     ــاِن زور وباِط ــي فالعين   بعين

  : ولمحمد بن أحمد بن أبي مرة المكّي مثله وهو      
  إذا المرء لم يدِرك بعينيه ما يـرى        

   
فما الفرقُ بين العمـِي والبـصراِء          

وغضب سيف الدولة من كثرة مناقشته في هذه القصيدة، وكثرة دعاويه     
  : الدواة التي بين يديه، فقال المتنبي في الحالفيها، وضربه ب

إن كان سركُم مـا قـال حاسـدنا          
  

      ــم ــاكم أل ــرٍح إذا أرض ــا لج فم
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  : أخذت هذا من قول بشار: فقال أبو فراس
         كمـرإذا رضيتُم بـأن نُجفـى وس

  
         رـجقوُل الوشاِة فال شكوى وال ض  

  : ومثلُه البن الرومي    
ــ ــا الفجـ ــسبننَيإذا مـ   ائع َأكـ

    
ــاجعِ    ــدهر بالف ــا ال ــاك فم   رض

وأعجبه بيتُ المتنبي، . فلم يلتفت سيفُ الدولة إلى ما قاله أبو فراس     
وقبل رأسه، وَأجازه بألِف دينار، ثم . ورضي عنه في الحال، وأدناه إليه

  : أردفه بألٍف أخرى؛ فقال المتنبي
ــةً ــانيرك مختومـ ــاءت دنـ   جـ

  
  فـــاً علـــى َألْـــِفعاجلــةً َألْ   

ــي فَيلَــقٍ      ــبهها ِفعلُــك ف   أشْ
  

ــفِّ     ــى ص ــفا عل ــه ص    )١(قَلَبتَ
ومما ال شك فيه أن سيف الدولة أدرك ما ألمح إليه شاعره من الرغبة   

في عدم البقاء في هذا الوسط الذي يكن له الكراهيةَ والحقد والحسد لذلك 
  : خاطب األمير بقوله

   أن نُفـاِرقَهم   يا مـن يعـز علينـا      
  

       مـدوجدانُنا كُـلَّ شـيٍء بعـدكم ع  
لئن تركْن ضـميراً عـن ميامننـا           

  
        مــد ــتهم نَ ــن ودع ــدثن لم حلَي

. إنه ينْذر ممدوحه بالتحول عنه إلى مصر حيث أعداؤه اإلخشيديون  
تربط الشاعر والمرجح أن هذه الميمية قد أحدثت شرخاً عميقاً في العالقة التي 

باألمير، ووضعت أبا الطّيب في مواجهة خصومه، فأعلن الحرب عليهم دون 
كما أن تعريضه باألشراف من حاشية األمير، وفي مقدمتهم أبو . مواربة

فراس، وأبو العشائر الذي نسي المتنبي صنيعته نسياناً تاماً بعد دخوله في 
لتهم قتله بعد خروجه من حمى سيف الدولة، كّل هذا كان مسوغاً لمحاو

ولما انصرف أبو الطيب من مجلس سيف الدولة، وقف له رجالةٌ «. القصر
                                            

  . وما بعدها بتصرف٨٩الصبح المنبي ص  )١(
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في طريقه ليغتالوه؛ فلما رآهم أبو الطيب، ورأى السالح تحت ثيابهم سّل سيفه 
  . »)١(وجاءهم حتى اخترقهم؛ فلم يقِدموا عليه

قفوا بباب عشرةً من خاصته، فو«كذلك أرسل أبو العشائر ذات ليلٍة 
سيف الدولة، وجاء رسولُه إلى أبي الطيب، فسار إليه حتى قرب منهم، 
فضرب أحدهم يده إلى عنان فرسه؛ فسلَّ أبو الطيب السيف؛ فوثب الرجُل 
أمامه، وتقدمت فرسه الخيَل، وعبرت قنطرةً كانت بين يديه، واجترهم 

ع أبو الطيب إلى الصحراء، فأصاب َأحدهم نحر فرسه بسهم، فانتـز
ثم عاد أبو . ثم كر عليهم، فوقفوا عنه، فسار وتركهم.... السهم ورمى به

الطيب إلى المدينة في الليلة الثانية مستخفياً، فأقام عند صديٍق له، 
والمراسلة بينه وبين سيف الدولة، وسيف الدولة ينكر أن يكون قد فعل 

  . »ذلك أو أمر به
  :  به أبو العشائر بالقولفعقَّب أبو الطيب على ما فعله
  ومنْتسٍب عندي إلـى مـن ُأِحبـه       

  
  وللنبل حـولي مـن يديـه حفيـفُ       

  فهيج من شوقي ومـا ِمـن مذلَّـة          
  

ــوفُ     ــريم َأل ــن الك ــتُ ولك   حنَنْ
ــى األذى   ــدوم عل ــلُّ ِوداٍد ال ي   وك

  
ــعيفُ   ــسيِن ضـ   دوام ِودادي للحـ

  فإن يكِن الفعُل الذي سـاء واحـداً         
  

ــه فأفع   ــيالُ ــوفُالّالئ ــررن ُأل س   
  ونفسي له نفـسي الفـداء لنفـسه        

  
ــفُ   ــالكين عني ــض الم ــن بع   ولك

ثم ألح في طلب العفو من األمير الذي أبدى استعداده للتغاضي عما   
بدر منه إذا اعتذر المتنبي من ذنبه، ففعل وعفا األمير عنه، وأجاره من 

عشر يوماً فتلقَّاه الغلمان،  فدخل على سيف الدولة بعد تسعة"خصومه، 
وَأدخلوه إلى خزانة اَألكسية، فخُِلع عليه، ونُِضح بالطيب، ثم ُأدخل على 

رأيتُ الموتَ : سيف الدولة، فسأله عن حاله وهو مستٍح، فقال أبو الطيب
                                            

  . عن الواحدي٢٩٣ بال شير ص -أبو الطيب المتنبي  )١(
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بل يطيُل اُهللا عمرك، ودعا له، : عندك َأحب إلي من الحياِة عند غيرك، فقال
الطيب وسار معه خلقٌ كثير إلى منـزله، وَأتْبعه سيفُ الدولة ثم ركب َأبو 

هدايا كثيرة؛ فقال أبو الطيب يمدحه بعد ذلك، وَأنْشده إياها في شعبان سنة 
  : إحدى وأربعين وثالث مئة

  أجاب دمعي وما الداعي سوى طللِ     
  

  )١(دعا فلباه قبـَل الركـِب واإلبـلِ         

ــه   ــيحابي ُأكفِْكفُ ــين ُأص ــتُ ب   ظلل
  

  )٢(وظَلَّ يسفح بين العـذِْر والعـذَلِ        

       بجرتي عبأشكو النوى ولهم من ع  
  

  )٣(كذاك كنتُ وما أشكو سوى الِكلَلِ       

  وما صـبابةُ مـشتاٍق علـى أمـلٍ          
  

  مـن اللقـاِء كمــشتاٍق ِبـال َأمــلِ     
  متى تَزر قوم من تهـوى زيارتَهـا        

  
  )٤(ال يتحفوك بغيِر الِبيِض واَألسـلِ       

  : ى أن يقولإل  
  ال َأكِْسب الذكر إالَّ مـن مـضاربه       

  
  )٥(َأو من سناٍن َأصم الكعِب معتـِدلِ        

  جاد األمير به لـي فـي مواهبـه          
  

  )٦(فزانها وكساني الدرع في الحلـلِ       

وِمن علي بن عبـد اهللا معرفتـي             
  

  )٧(ِبحمِله من كعبـد اهللا أو كعِلـي         
                                                

  .ل أصحابي وقبل اإلبلاستدعى الطلل دمعي وكنت أول من أجاب ببكائه قب: يقول )١(
ظللت أكفكف الدمع خوفاً من لوم الركب فظل الدمع يسيل وأصحابي بين عاِذٍر : يقول )٢(

  .لي وعاذل
أشكو الفراق وهم يتعجبون من : يقول. الستر الرقيق: جمع ِكلَّة: والِكلل. البعد: النوى )٣(

بكائي وال عجب في ذلك، وقد كنت على مثل ما يرون من البكاء حين كانت المحبوبة 
  !!قربي ال يحجبها غير الستر، فكيف اآلن قد حجبها عني الفراق

  .أراد أن الحبيبة منيعة في قومها. الرماح: األسل. اإلطراف بالهدية: اإلتحاف )٤(
. الصلب: األصم. نصل الرمح: والسنان. جمع مضرب وهو حد السيِف: المضارب )٥(

  .إنه ال يكسب المجد إال بإقدامه وبأسه: يقول. العقدة بين األنبوبتين: والكعب
  .            يعني أنه وهبه سيفاً ودرعاً في جملة ما وهبه )٦(
  .أبوه: وعبد اهللا. ف الدولة الذي تعلّم منه حمل السيفسي: علي )٧(
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 عطي الكَواعِب والجلِ     مالِة الـذُّبِض القواضـِب والعـسالِهِب والِبـي١(رِد الـس(  

  ضاق الزمان ووجه األرِض عن مِلـكٍ        
  

  ِملِء الزماِن وِملِء السهِل والجبـلِ       
  فنحن في جذٍَل والروم فـي وجـلٍ         

  
  )٢(والبر في شُغٍُل والبحر في خَجـلِ      

  من تَغِْلب الغالبين النـاس منْـِصبه        
  

  ومن عِدي أعادي الجبِن  والبخَـلِ        
  ــه تَوفي مناقبــس ــدائح تَ   ليــت الم

  
  )٣(فما كُليب وأهـُل األعـصِر اُألولِ      

  خُذْ ما تراه ودعْ  شيئاً سمعتَ بـه          
  

  في طلعِة الشمِس ما يغنيك عن زحـلِ         
  وقد وجدتَ مجاَل القـوِل ذا سـعةٍ         

  
  قُــِلفـإن وجــدتَ ِلــساناً قــائالً فَ   

  إن الهمام الذي فخـر األنـاِم بـه          
  

  )٤(خير السيوِف بكَفَّي خَيرة الـدولِ       

  جاز الدروب إلى ما خلفَ خَرشَـنةٍ        
  

  )٥(وزال عنها وذاك الروع لم يـزلِ        

  يا أيها المحسن المشكور من جهتي       
  

  والشكر من ِقبِل اإلحساِن ال ِقبلـي        
  عرفتـي ما كان نـوِمي إالّ فـوق م       

  
  )٦(بَأن رْأيك ال يـْؤتَى مـن الزلـل          

         ـلِّ َأِعـدِمْل علَّ سَأِقْل َأِنْل أقِْطِع اح  
  

  )٧(ِزد هشَّ بشَّ تفَضْل َأدِن سر ِصلِ        

   ــه عواقب ــود ــك محم تْبــلَّ ع   لع
  

ــِل   ــحِت األجــسام بالِعل مــا صفرب  
                                              

: والسالهب. القصار الشعر، وذلك دليل عتقها: الجرد. الجواري الشَّابات: الكواعب )١(
الرماح التي تضطرب : العسالة. السيوف القواطع: والبيض القواضب. الخيل الطوال

  .الضامرة: الذبل. للينها
نحن فرحون بانتصاره، والروم في خوف منه : يقول. الخوف: الوجل. الفرح: الجذل )٢(

  .لغاراته، والبر مشتغل بجيشه، والبحر خجل من ندى يديه
  .هو كليب بن ربيعة رئيس تغلب في الجاهلية: كليب )٣(
  .دولة الخالفة: وخيرة الدول: مؤنث خير: خيرة. ذو الهمة العالية: الهمام )٤(
  .الخوف: الروع. بلد من بالد الروم: وخرشنة. مداخل بالد الروم: الدورب )٥(
  .ما لحقني السهو والتفريط إالّ بعد سكون نفسي إلى فضلك وحلمك: يقول )٦(
: عّل. أعط مركوباً: أحمل. أعِط إقطاعاً: اقِطع. أعِط: أنل. من اإلقالة من العثرة: أقل )٧(

: ِزد.  من حسن الظنأعدني إلى ما كنت عليه: أعد. من التسلية: سّل. ارفع مكانتي
  .ابتسم إلي وآنسني: هش وبش. زدني من إحسانك
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  وما سـمعتُ وال غيـري بمقتـدرٍ       
  

    ـلِ      َأذَبجِر القوِل عـن رولز منك  
  ــه ــم ال تَكَلَّفُـ ــك ِحلْـ   ألن ِحلْمـ

  
  )١(ليس التكحُل في العينيِن كالكَحـلِ       

  وما ثناك كالم النـاس عـن كـرمٍ          
  

  )٢(ومن يسد طريقَ العارِض الهِطلِ      

  أنت الجـواد بـال مـن وال كَـدرٍ           
  

ــذَِل   ــٍد وال م عــاٍل وال و   )٣(وال ِمط

  ال زلتَ تضِرب من عاداك عن عرٍض   
     

   )٤(بعاجِل النصر في مستأِخِر األجـلِ     
لقد نالت هذه القصيدة إعجاب الناس واستحسانَهم، كما ُأعِجب بها سيفُ      

  : الدولة، فَأجزل العطاء لشاعره، فقال المتنبي متحدياً خصومه
        لَـكفـي الـشعِر م هذا الشعر إن  

  
  هو الـشمس والـدنيا فَلَـك      سار ف   

ــه بيننــا      ــدل الــرحمن في ع  
  

          فقضى بـاللفِْظ لـي والحمـِد لَـك  
فـــإذا مـــر بـــُأذنَي حاســـٍد     

  
      ــك ــاً فَهلَ ــان حي ــن ك ــار مم ص

هـ قدم وفد من الروم إلى حلب يحمل ٣٤١وفي أواخر السنة نفسها    
ولة إلى استعراض قوته كتاباً من ملك الروم لفداء األسرى؛ فعمد سيف الد

  :  الحربية ليلقي الرعب في قلوب أعدائه، فقال أبو الطيب
  لعينيِك ما يلقى الفـؤاد ومـا لَقـي      

  
  وللحب ما لم يبقَ ِمنِّي ومـا بقـي          

        ـهن يدخُل العـشقُ قلبوما كنتُ مم  
  

  ولكن من يبـِصر جفونَـِك يعـشَقِ        
  في الوصِل رب هوَأحلى الهوى ما شك  

  
  وفي الهجِر فهو الدهر يرجو ويتَّقي       

  وغضبى من اإلدالل سكْرى من الصبا  
  

  )٥(شَفَعتُ إليها من شـبابي بريـقِ        

                                              
  .سواد في أجفان العين خلقةً: الكحل. تتكلّفه: تكلّفه )١(
  .الغزير: الهطل. السحاب: العارض. ردك، وصرفك: ثناك )٢(
  .الضجر والقلق: المذل )٣(
كيفما وجدتهم مقبيلن ال زلت ضارباً أعداءك : يقول. يدعو له. كيفما اتفق: عن عرض )٤(

  .    ومدبرين بنصٍر عاجل معصوماً بأجل يستأخرك
  .ة لفرط داللها وزهوهافتاأي جعل شبابه شفيعاً إلى هذه ال. أوله: ريق الشباب )٥(
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  وَأشْنب معـسوِل الثنيـات واضـحٍ      
  

  )١(سترتُ فمي عنْه فقبـل مفِرقـي        

وما كلُّ من يهوى يِعـفُّ إذا خـال             
  

  )٢(لتقـي عفافي ويرِضي الِحب والخيُل ت   

  : إلى أن يقول  
ــه   ــا كَأن ــين فين ــودعهم والب   ن

  
  )٣(قنا ابن أبي الهيجاِء في قلِب فيلقِ   

  قَواٍض مواٍض نـسج داود عنـدها        
  

  )٤(إذا وقعت فيِه كنـسِج الخرنْـدقِ        

ــا   ــوش كأنه ــالِك الجي ــواٍد ألم   ه
  

ــي   ــاِة وتنتق ــر أرواح الكُم ٥(تَخي(  

ــلَّ درٍع وجو   ــيهم كُ   شــٍنتقــد عل
  

  )٦(وتَفْري إليهم كلَّ سـوٍر وخَنْـدقِ      

  يغير بهـا بـين اللُّقـاِن وواسـطٍ          
  

  )٧(ويركزها بـين الفُـراِت وِجلِّـقِ        

  ويرِجعها حمـراً كـَأن صـحيحها        
  

  )٨(يبكِّي دماً من رحمـِة المتـدقِّقِ         

  لقد جدتَ حتى جدتَ في كـل ِملَّـةٍ          
  

  )٩(لِّ منِْطـق وحتى َأتاك الحمد من كُ      

  رأى مِلك الـروِم ارتياحـك للنـدى      
  

ــِق   ــدي المتملِّ ــام المجت ــام مقَ   فق
                                              

األسنان التي : والثنيات.... الحلو كالعسل: المعسول. األبيض األسنان لحسنها: األشنب )١(
  .  فمفي مقدم ال

  .محبوبال: الِحب )٢(
إنه يودع األحبة والبين يفتك به فتك رماح سيف : يقول. أبو الهيجاء والد سيف الدولة )٣(

  .الدولة بأعدائه
. العنكبوت: الخرندق. الدرع: نسج داود. نوافذ: مواٍض. قواتل يعني الرماح: قواٍض )٤(

كأنها ع األبطال تخرقها وإن رماح سيف الدولة قواتل من يقصدها نوافذ في در: يقول
  .  تخرق نسج العنكبوت

لهم ت إلى الملوك فتقيإن هذه الرماح تهتد: يقول. الملوك: األمالك. من الهداية: هواد )٥(
  .  كأنها تتخير األبطال

  .تقطع: ريفوت. قطعت: تقد. الدرع: الجوشن )٦(
  .ها في البالد من العراق إلى أقاصي الروم والشامته وفشوايريد كثرة غار )٧(
ها تبكي على ما تكسر حيرد الرماح تقطر دماً كأن صحا: يقول. المتكسر: المتدقق )٨(

  .منها من شدة الطعن رثاء لها
  .لقد عم جودك أهل كّل ملّة حتى حمدوك جميعاً لما نالوا من برك وإحسانك: يقول )٩(
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  وخلَّى الرماح الـسمهريةَ صـاغراً     
  

ــذقِ    ــاِن وَأح ــه بالطع   َألدرب من
  وكَاتَب مـن أرٍض بعيـٍد مرامهـا         

  
  قريٍب على خيـٍل حوالَيـك سـبقِ         

  هوقد سار في مسراك منها رسـولُ        
  

  فما سـار إالَّ فـوق هـاٍم مفَلَّـقِ           
  ــه ــا َأخفــى عليــه مكانَ ــا دن فلم  

  
  )١(شُعاَع الحديـِد البـارِق المتـألِّقِ       

  وأقبل يمشي في البساط فمـا درى        
  

  )٢(إلى البحر يمشي أم إلى البدِر يرتقي        

  ولم يثِْنك األعداء عـن مهجـاتهم        
  

  )٣(خضوٍع في كـالٍم منَمـقِ     ِبمثِْل    

ــذه     ــَل ه ــه قب ــتَ إذا كاتَبتَ   وكن
  

  )٤(كتبتَ إليه فـي قَـذاِل الدمـستُقِ      

  فإن تُعِطـِه منـك األمـان فـسائلٌ          
  

  )٥(وإن تُعِطه حد الحـساِم فـَأخِلقِ        

        ممـنه الـصوارم وهل ترك البيض  
  

ــقِ    ــاً ِلمعِت ــاٍد أو رفيق ــيراً لف   َأس
ــفَراِتها   ــا شَ ــد وردوا ِورد القط   لق

  
  قِ     ومردردقاً بعـد زر٦(وا عليها ز(  

  بلغتُ بسيِف الدولـِة النـوِر رتْبـةً         
  

  )٧(َأثَرتُ بها ما بين غرٍب ومـشرقِ     

  إذا شاء أن يلهـو بلحيـِة أحمـقٍ          
  

  أراه غُباري ثـم قـال لـه الْحـقِ           
  وما كَمـد الحـساِد شـيئاً قـصدتُه       

  
  )٨(ولكنه من يزحِم البحـر يغْـرقِ        

                                              
  .الدولةلما اقترب الرسول أعشى بصره لمعان الحديد حتى لم ير مكان سيف : يقول )١(
  .يعني الرسول: أقبل )٢(
  .زينه: ونمق الكالم. الروح: المهجة )٣(
  .المراد بالمكاتبه ما تحدثه سيوف سيف الدولة في قذال الدمستق. مؤخر الرأس: القذال )٤(
فإن أعطيته األمان فهو سائل يسالك، وأنت ال تخيب سائالً، وإن قتلته فهو : يقول )٥(

  .جدير بذلك
  ).تعريب رسته(الصف من الناس : قالزرد )٦(
هو نور وقد بلغت بخدمته رتبة : وصف سيف الدولة بالنور لبعد صيته وشهرته، يقول )٧(

  .ارتفع بها ذكري، واشتهر صيتي اشتهار النور في المشرق والمغرب
لست اقصد أن أكمد حسادي ألني ال آبه لهم، فكانوا كمن زاحم البحر فغرق في : يقول )٨(

   . تياره
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ــهويمــتحن ــر برأي ــاس األمي    الن
  

  )١(ويغْضي على علٍم بكّل ممخْـِرقِ       

  وإطراقُ طرِف العين لـيس بنـافٍع         
     

  )٢(إذا كان طرفُ القلِب ليس بمطِرق       

هـ رحل سيف الدولة عن حلب إلى ٣٤٢وفي شهر جمادى الثانية سنة   
عقَيل ديار مضر الضطراب البادية فيها فنـزل حران، وأخذ رهائن من بني 

وقُشير وبلْعجالن، ثم حدث له بها رْأي في الغزو؛ فعبر الفراتَ إلى دلُوك 
وهي بليدة بالعواصم، ومنها إلى قنطرة صنجة، وهي قنطرة عظيمة من 
. عجائب األرض يمر تحتها نهر صنجة، وهو نهر بين ديار مضر وديار بكر

، وهي مدينة قديمة من بناء إلى درب القُلَّة، فشن الغارة ورجع إلى ملَطْية
اإلسكندر، وجامعها من بناء الصحابة، وهي من بالد الروم تتاخم الشام، كان 
أبو جعفر المنصور قد وجه عبد الوهاب بن إبراهيم اإلمام بن محمد بن علي 

هـ فأقام عليها حتى بناها وأسكنها ١٤٠بن عباس لبناء ملَطْية سنة بن عبد اهللا 
هـ غزاها الدمستُق وهدم سورها ٣٢٢وفي سنة . الصائفةَالناس، وغزا 

  : وقصورها، وقيل فيها أشعار كثيرة منها قول بعضهم
ــا   ــةَ كُلَّم لَطْيــى م ــين عل   فََألبك

  
  أبصرتُ سيفاً أو سـمعتُ صـهيال        

  هدم الدمستقُ سـورها وقـصورها       
  

ــويال    ــساِء ع ــا للن ــسمعتُ فيه   ف
   ــه ــم كفُّ ــسحبها وتلطُ ــج ي   والعل

  
  )٣(متورداً يقَـقَ البيـاض جمـيال        

  قالوا الـصليب بهـا بـأمٍر ثابـتٍ          
  

  قد أظهـروا الـصلبان واإلنجـيال        
  

وعبر قُباقب وهو نهر بالثغر قرب ملطية يدفع في الفرات، حتى ورد 
المخاض على الفرات، واجتاز مضيق هنـزيط، وبحيرة سمنين، ثم توقف في 

                                            
إنه يمتحن الناس بعقله، ثم يغضي عن : يقول. صاحب العبث واألباطيل: الممخرق )١(

  .العابث منهم فال يفضحه لكرمه
إن إغضاءه عن هؤالء العابثين ال ينفعهم إذا كان يعرفهم بقلبه فال يخفى عليه  :يقول )٢(

  .حالهم
  .شديد البياض: يقَق )٣(
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ميساط وهي مدينة على أرقنين، ثم بلغ بعد ذلك آمدمثقالً بالغنائم، ورحل إلى س 
  .لعة في شقّ منها يسكنها اَألرمنشاطئ الفرات في طرف بالد الروم، ولها ق

فورد الخبر أن العدو في بلد المسلمين؛ فأسرع إلى دلوك وعبرها 
فأدركه راجعاً على جيحان فهزمه، وأسر قسطنطين بن الدمستق، وجِرح 

ي وجهه فقال أبو الطيب يمدح سيفَ الدولة، ويذكر ما شهده في الدمستقُ ف
  : هذه الحملة

ــكُولُ  ــاعنين شُ ــد الظَّ ــالي بع   لي
  

ــلُ    ــقين طوي ــُل العاش ــواٌل ولي   ِط
           هالـذي ال ُأريـد البـدر لـي ِبني  

  
  ويخفــين بــدراً مــا إليــه ســبيُل  

  وما ِعشتُ من بعد اَألحبـِة سـلْوةً         
  

ــ   ــي للنائبـ ــوُلولكنَّنـ   ات حمـ
ــا   ــال بينن ــداً ح ــيالً واح   وإن رح

  
  وفي الموت من بعد الرحيِل رحيـلُ        

ــذكُّراً   ــاِء إالَّ ت ــرقي بالم ــا شَ   وم
  

ــزوُل     لمــاٍء بــه َأهــُل الحبيــب نُ
  ألم ير هذا الليـُل عينيـِك رؤيتـي          

  
ــولُ      ــةٌ ونح ــه رقَّ ــر في   فتظه

  لقيتُ بـدرِب القُلَّـِة الفجـر لُقْيـةً          
  

  )١(والليـُل فيـه قتيـلُ     شفت كمدي     

  ويوماً كأن الحـسن فيـه عالمـةٌ         
  

  )٢(بعثِت بها والشمس منِك رسـولُ       

  وما قبَل سيِف الدولِة أثَّار عاشـقٌ         
  

  )٣(وال طُلبت عنـد الظـالم ذُحـولُ         

ــةٍ      ــّل غريب ــأتي بك ــه ي   ولكن
  

  تروقُ علـى اسـتغرابها وتَهـولُ        
  رمى الدرب بالجرد الجياِد إلى العدا       

  
ــوُل     ومــا علمــوا أن الــسهام خي

                                              
بداله الفجر عند هذا المكان، : يقول. الحزن: مدوالك. موضع وراء الفرات: القُلَّة )١(

  . العدو بنكبة عدوهيشتفيفاشتفت كبده كما 
  بهذكرتفلقيت في ذلك الموضع بعد ذلك الليل الكريه يوماً حسناً جميالً : قولي )٢(

  .محاسنك، فكأن حسنه عالمة صدٍق بعثِت بها، وكانت الشمس هي الرسول
إنما حسن نهاري بما : يقول. جمع ذحل، الثأر والعداوة: والذحول. أدرك الثأر: أثار )٣(

  .وبه اشتفيت من ليلي وما قاسيته فيه: ناله سيف الدولة من ظفره بأعدائه
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  شــوائَل تَــشْواَل العقــارِب بالقنــا
  

  )١(لها مرح مـن تحتـه وصـهيلُ         

  وما هي إالّ خَطْـرةٌ عرضـت لـه          
  

ــصولُ    ــاً ونُ ــا قن ــران لَبتْه   )٢(بح

          ـهمومأمـضى ه إذا ما هـم همام  
  

  )٣(بَأرعن وطء الموِت فيـه ثقيـلُ        

ـ          لِّ بلـدةٍ  وخيٍل براها الركض في ك
  

  )٤(إذا عرستْ فيهـا فلـيس تَِقيـلَ         

  فلما تجلَّـى مـن دلُـوٍك وصـنْجةٍ         
  

  )٥(علت كلَّ طـوٍد رايـةٌ ورعيـلُ         

  على طُرٍق فيها على الطُّرِق رفعـةٌ        
  

  )٦(وفي ذكرها  عند األنيس خُمـولُ        

  فما شعروا حتـى رأوهـا مِغيـرةً         
  

ــلُ    ــا فجمي ــا خَلْقُه ــاً وأم   )٧(ِقباح

   يمِطـرن الحديـد علـيهم      ئبسحا  
  

  )٨(فكـلُّ مكـاٍن بالـسيوِف غـسيلُ      

  رقـةٍ عوأمسى الـسبايا ينْتَحـبن بِ       
  

ــوُل     )٩(كــأن جيــوب الثــاكالِت ذُي

ــالً     وعــادت فظنُّوهــا بمــوزار قُفَّ
  

  )١٠(وليس لهـا إالَّ الـدخوَل قُفُـولُ       

                                              
  .شبه الرماح على الخيل بأذناب العقارب إذا رفعتها. رفعته: شالت العقرب ذنبها )١(
  .عداد وال احتفال من غير است- مع عظمتها وجاللها -ن هذه الغزوة كانت إأي  )٢(
  .الجيش الكثير المضطرب لكثرته: واألرعن. الهمم: والهموم. الملك العظيم الهمة: الهمام) ٣(
تنـزل وقت : تقيل. نزول الركب آخر الليل لالستراحة: التعريس. هزلها: براها )٤(

  .الهاجرة للنوم
نهر بين ديار : نجةص. موضع وراء الفرات: دلوك. خرج: تكشَّف والمراد هنا: تجلَّى )٥(

  .  القطعة من الخيل: الرعيل. الجبل العظيم: الطود. مضر وديار بكر
أي سارت خيله على طرق مرتفعة في . خفاء الذكر: االرتفاع، والخمول: الرفعة )٦(

  .الجبال مجهولة لم يسلكها أحد من قبل
  .ة الخلقأي هي قبيحة في أعين األعداء لسوء فعلها بهم مع أنها جميل: قباح )٧(
  .يصف خيله بالكثرة فهي كالسحائب تمطر الحديد عليهم، فتغسل كل مكان لهم بالسيوف) ٨(
أي إن السبايا . ما انفتح من القميص على النحر: والجيب. موضع ببالد الروم: عرقه )٩(

  .  شققن جيوبهن على فقد قتالهن، فصارت الجيوب كأنها ذيول
عادت خيل سيف الدولة، فظنها الروم راجعة، : يقول. حصن ببالد الروم: موزار )١٠(

  .ولكنها دخلت عليهم من درب موزار



 

 -٢٠٣-

  فخاضت نجيع الجمِع خوضاً كأنـه     
  

        ١(ه كفيـلُ  بكّل نجيـٍع لـم تَخُـض(  

  تُسايرها النيران فـي كـّل مـسلَكٍ         
  

  )٢(به القوم صرعى والديار طلـولُ       

  وكرت فمرت فـي دمـاِء ملَطْيـةٍ         
  

ــوُل   ــين ثَكُـ   )٣(ملطْيـــةُ أم للبنـ

  وَأضعفْن مـا كُلِّفْنـه مـن قُباقـبٍ         
  

  )٤(فَأضحى كأن المـاء فيـه عليـلُ      

  نَّمـا ورعن بنـا قلـب الفُـراِت كأ         
  

ــيوُل   ــاِل س ــه بالرج ــر علي   )٥(تَِخ

  يطـارد فيــه موجــه كــلُّ ســابحٍ   
  

ــسيُل   ــرةٌ ومعليــه غَم ٦(ســواء(  

  تـراه كــأن المـاء مــر بجــسمه  
  

ــلُ     ــده وتَِلي ــل رأس وح   )٧(وأقب

  وفي بطِن ِهنْزيٍط وِسـمنين للظُّبـى    
  

  )٨(وصم القنـا ممـن َأبـدن بـديلُ       

ــيهم  ــن عل طَلْعــةً يعرفونهــاطَلَع  
  

  )٩(لها غُرر ما تنقـضي وحجـولُ         

                                            
والمراد أن خيله ال يتعذر عليها خوض كل دم لم تخضه . دم الجوف خاصة: النجيع )١(

  .بعد ذلك
أي تسير النيران مع الخيل أينما سلكت، فهم يحرقون كل موضع : تسايرها النيران )٢(

  .تلون أهله؛ فتخرب ديارهم، وتبقى آثارهموطئوه من بالدهم، ويق
أي أصبحت . والمراد هنا أهل ملطية. بلد من بالد الروم: ملطية. عطفت: كرت )٣(

  .ملطية كاألم التي تبكي أبناءها القتلى
إن خيله أضعفت : يقول. كُلّفن قطعه: اسم نهر عبرته خيل سيف الدولة، وكُلّفنه: قباقب )٤(

  .  كثرتها؛ فأضحى ماؤه ضعيفاًهذا النهر عند عبوره ل
  .لما عبرت الخيُل بنا الفرات أفزعته كثرتها، فكأنما تنحدر عليه سيول من الرجال: يقول) ٥(
إن الموج كان : يقول. مجرى الماء: والمسيل. معظم الماء: والغمرة. الفرس: السابح )٦(

  .يجري أمام الخيل وهي تتبعه غير مكترثة لغمرة الماء ومسيله
إذا سبح الفرس في النهر لم يظهر منه إالّ الرأس والعنق، لكثرة : يقول. العنق: التليل )٧(

  .ماء النهر، وتعذر خوضه، فكأن الماء ذهب بجسمه وبقي الرأس والعنق
: صم القنا. حد السيف: جمع ظبة: والظبى. موضعان ببالد الروم: زيط وسمنينـهن )٨(

ا مف والرماح أهل هذين الموضعين فلما عاودتهلقد أفنت السيو: يقول. الرماح الصلبة
  .دتهم، فإغارة هذه الخيل متتابعةابعد مدة وجدت قوماً آخرين فأب

. ئمهاابياض يكون في قو: والحجول. البياض في جبين الفرس: جمع غرة: الغرر )٩(
طلعت الخيل على أهل هذين الموضعين طلعة قد عرفوها لها شهرة كغرر : يقول

  .االخيل وحجوله
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  تَملُّ الحصون الـشُم طـوَل ِنزالنـا     
  

ــزولُ     ــا وت ــا َأهلَه ــي ِإلين   فَتُلق
  وبتْن بحصِن الراِن رزحى من الـوجى        

  
ــلُ    ــر ذلي ــٍز لألمي ــلُّ عزي   )١(وك

  وفي كّل نفـٍس مـا خـاله ماللـةٌ          
  

  وفي كلِّ سـيٍف مـا خـاله فُلـولُ           
  ن سميساطَ المطـامير والمـال     ودو  

  
ــولُ     جــةٌ وه ــةٌ مجهول ٢(وَأودي(  

  لَِبسن الدجى فيها إلى أرض مرعشٍ       
  

  )٣(وللروم خطب في الـبالد جليـلُ        

ــشه    ــده دون جي وح هَأوــا ر فلم  
  

ــضولُ    ــالمين فُ ــلَّ الع   دروا أن ك
  وأن رمـاح الخـطّ عنـه قــصيرةٌ     

  
ــِد    ــد الهن ــُلوأن حدي ــه كلي   عن

  فأوردهم صدر الحـصاِن وسـيفَه        
  

  فتى بْأسـه مثـُل العطـاِء جزيـلُ          
  جواد علـى الِعـالَّت بالمـاِل كلِّـه        

  
  )٤(ولكنّــه بالـــدارعين بخيـــلُ   

ــم     ع فَلَّهــي ــتالهم وش ــودع ق   ف
  

  )٥(بضرٍب حزون البيِض فيه سهولُ      

        ـبمنـه تعج طَنطينعلى قلب قُس  
  

  )٦(ه منـه كُبـول    وإن كان في ساقي     

                                              
. الحفا: والوجى.  هزاالً وإعياءةساقط: رزحى. من حصون الروم: حصن الران )١(

ضع في حالة إعياء مما أصابها في حوافرها من الحفا، اباتت الخيل في هذه المو: يقول
  .وذلك ليس لضعفها ولكن لما كلفها األمير من همته صعباً

رض يخبأ حفرة غائرة في األ: ةجمع مطمور: المطامير. بلد بشاطئ الفرات: سميساط )٢(
:  والهجول.الة ذات الحر والسرابفجمع مالة وهي ال: والمال. فيها الطعام والشراب

  .  المطمئن من األرض: جمع هجل
الليل من سارت الخيل ليالً إلى أرض مرعش فكأنها تتخذ : يقول. بلد بالثغور: مرعش )٣(

سلمين يعيثون ويقتلون، فرجع إليهم سيف ن الروم قد تسللوا إلى بالد الماوك. لباساً
  .الدولة مسرعاً، وقتل منهم خلقاً كثيراً

  .أي بخيل برجاله: بالدراعين بخيل. على كل حال: على العالت )٤(
جمع بيضة ما يلبس على : والبيض. ما غلط من األرض: والحزون. المنهزمون: الفل )٥(

  .الرأس من حديد
ر من شجاعة سيف الدولة ومروءته على الرغم من يتعجب قسطنطين األسي: يقول )٦(

  .ابن الدمستق: وقسطنطين. القيود الثقيلة التي يرسف بها
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ــد ــستقُ عائ مــا د   لعلَّــك يومــاً ي
  

  )١(فكم هـارٍب ممـا إليـه يـؤولُ          

  نجوتَ بإحـدى مهجتيـك جريحـةً        
  

  )٢(وخلَّفتَ إحدى مهجتيـك تـسيلُ        

ــاً    ــك هارب ــِة  ابنَ للخَطِّي ــسِلم   َأتُ
  

  ويسكُن فـي الـدنيا إليـك خليـلُ          
  ِبوجهك ما َأنـساكَه مـن مِرشَّـةٍ          

  
ــُل   ــةٌ وعوي ــا رنَّ ــِصيرك منه   )٣(نَ

  َأغركُم طوُل الجيـوِش وعرضـها       
  

ــوُل   ــوِش َأك ــروب للجي ــي شَ   عل
         ـولَهن صأبـصر فإن تكن األيـام  

  
  )٤(فقد علَّم األيـام كيـف تـصولُ         

  فدتك ملـوك لـم تُـسم مواضـياً          
  

  )٥(فإنك ماضي الـشفرتين صـقيلُ       

  دولـةٍ إذا كان بعض الناِس سـيفاً ل        
  

  )٦(ففي الناس بوقاتٌ لهـا وطبـولُ        

  أنا السابقُ الهادي إلى مـا أقولُـه         
  

ــوُل   ــائلين مقُ ــل الق ــوُل قب   إِذ الق
  يِريبنـي وما لكـالم النـاس فيمـا        

  
  أصــوٌل وال للقائليــه أصــولُ    

  ُأعادى على ما يوِجب الحب للفتـى        
  

ــولُ     ــي تج ــار ف ــدُأ واألفك   وَأه
  ــس ــِع الح جــهســوى و   اِد داِو فإنَّ

  
  إذا حّل فـي قلـٍب فلـيس يحـولُ           

  وال تَطمعن من حاسٍد فـي مـودةٍ         
  

ــلُ    ــه وتُني ــديها ل ــت تُب   وإن كن
ــَأنفسٍ    ــاِت ب ــى الحادث ــا لنلق   وإن

  
ــلُ     ــدهن قلي ــا عن ــر الزراي   كثي

يهون علينا أن تُـصاب جـسومنا            
     

ــوُل      ــا وعق ــراض لن ــسلَم َأع وتَ
                                                   

  .لعلك تعود يوماً إلينا فيحيق به الهالك الذي فررتَ منه: يقول )١(
: والثانية. نفس الدمستق الذي فر جريحاً في وجهه: فالمهجة األولى. الروح: المهجة )٢(

  .ولده األسير
  .الصياح: والرنة. الطعنة ترش الدم: ةالمرشَّ )٣(
  .ن األيام تتعلّم منه البطشإأي . االستطالة والبطش: الصول )٤(
فدتك ملوك تسعى إلى مشابهتك، ولم تسم سيوفاً، فهي ليست : يقول. سيوفاً: مواضياً )٥(

أهالً لهذه التسمية ألنك أنت السيف اسماً ومضاء.  
إذا كنت سيف الدولة فإن غيرك من الملوك باإلضافة إليك : قولي. جمع بوق: بوقات )٦(

  .بمنـزلة البوق والطبل، ال يقومون مقامك
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ذه القصيدة َأثرها العميق في نفس األمير وفي نفوس سامعيها؛ كان له
إذْ كانت جديرةً باإلعجاب، فهي تصف جهاد سيف الدولة ضد الروم، وبالءه 

وقد نسجها أبو الطيب على غرار المية السموءل . في هذه الحرب الطاحنة
  : التي مطلعها

  إذا المرء يدنَس من اللؤم ِعرضـه      
  

ــلُّ رداٍء   ــُل   فكـ ــه جميـ  يرتديـ
وشحنها . فاحتذاها في الوزن والقافية، واستعار بعضاً من ألفاظها ومعانيها  

بحزنه الشَّفيف، وكآبته اآلسرة مثلما شحنها بالحماسة، إذْ وصف الحرب وصفاً 
حياً ودقيقاً، وتتبع حركةَ الجيش، واندفاعه من موقع إلى آخر اندفاع السيل الذي 

لقد انقض سيفُ الدولة بجيشه من حران انقضاض النسور . ائلال يحول دونه ح
 َأرمينية، فكر برد لَطْية، وفي طريق عودته َأخذ عليه العدوالقشاعم، فاقتحم م
 ةَ مرةً أخرى، ثم ينتهي إلى مخرٍج من بالد الروم، فظنلَطْيم راجعاً ليقتحم

عاد الهجوم مرةً أخرى، فدمر وخرب وسبى َأعداؤه أنه انهزم، ولكنه لم يلبث أن أ
وغنم الغنائم، ثم مضى في طريقه حتى عبر الفرات إلى آمد ليهاجم الروم عند 
مرعش فيمزق صفوفهم شر ممزق ويأسر ابن الدمستق، ثم يجرح الدمستق نفسه 

ذه لقد جمع أبو الطيب في ه. في وجهه، ويحقِّق في نهاية اَألمر نصراً مؤزراً
القصيدة الغناء الشجي إلى الوصف الدقيق، والمدح الرائع والفخر والحماسة، 
والهجاء المؤلم للحساد والمبغضين والمتخاذلين لذلك عدت من أروع القصائد 

إن عودة المياه إلى مجاريها بين األمير وشاعره . التي قيلت في سيف الدولة
قة، ونيل الرضا، لذلك نجده يعتذر جعلت األخير شديد الحرص على استعادة الثّ

  : إلى سيده إذا تأخّر في مدحه؛ ليبرأ من عتبه فيقول
     بأدنى ابتساٍم منـك تحيـا القـرائح  

  
  وتَقْوى من الجسِم الضعيِف الجوارح  

  ومن ذا الذي يقْضي حقوقَك كلَّهـا        
  

        تُسامح نرِضي سوى مومن ذا الذي ي  
        الخفـي مـاً  وقد تَقْبـُل العـذرتكر   

  
  فما باُل عذري واقفاً وهو واِضـح        

   َأن ُأرى  - إذْ بك  العيش      -وِإن محاالً     
  

        صـالح ك معتـلٌّ وجـسميوجسم  
وما كان تَركـي الـشِّعر إالَّ َألنـه            

  
         عن وصف اَألميـر المـدائح رتُقص
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نه، وال يفوته ثم يبادر إلى مواساته إن َألَم به مرض، ثم يهنئه بإبالله م
أن يتحين الفرص المالئمة ليبدي اهتمامه بكلِّ ما يعرض لَألمير من 

  :ومما قاله لما مرض سيفُ الدولة. العوارض اليومية
  إذا اعتلَّ سيفُ الدولِة اعتلَِّت األرض  

  
      المحض موالكَر فوقَها والبْأس نوم  

ــاِد وإنمــا     وكيــف انتفــاعي بالرق
  

   يعتلُّ فـي األعـين الغُمـض       بعلَّته  
  شَفاك الذي يشْفي بجـودك خَلْقَـه        

  
             ـضعكـلُّ بحـٍر لـه ب َألنَّك بحر

  :  وتَشَكَّى سيفُ الدولة من دمل فقال فيه    
يريــب ــن َأيــدري مــا َأرابــك م  

  
         وهل تَرقى إلـى الفَلـِك الخطـوب  

ــلِّ داءٍ    ــِة ك ــوق هم ــسمك ف   وج
  

ــا منــ     ــرب َأقلِّه ــبفَقُ   ه عجي
ــا    بوح ــوى ــان ه ــشُك الزم جمي  

  
        ١(وقد يؤذَى مـن الِمقَـِة الحبيـب(  

ــشيءٍ     ــدنيا ب ــك ال ــف تُِعلُّ   وكي
  

     ــب ــدنيا طبي ــِة ال ــت ِلعلَّ   وأن
ــداءٍ    ــشكوى ب ــك ال ــف تنوب   وكي

  
   ــوب ــا ين ــستَغَاثُ لم ــتَ الم   وأن

ــه    ــيس في ــوٍم ل ــام ي ــتَ مق   مِللْ
  

   صـــبيب صـــادقٌ ودم ِطعــان  
ــه الحــشاياوَأ   تُمرض ــك   نــت الملْ

  
    تــه وتَــشْفيه الحــروب٢(لهم(  

  :إلى أن يقول       
  بــسيف الدولــِة الوضــاِء تُمــسي

  
        ٣(جفوني تحت شمٍس مـا تغيـب(  

  فَأغزو مـن غـزا وبـه اقتـداري        
  

          رمـى وبـه ُأصـيب ـنوأرمي م  
  وللحـــساد عـــذْر أن يـــِشحوا  

  
ــذوبو     اعلــى نظــري إليــه وَأن ي

ــاٍن   ــلتُ إلــى مك صفــإني قــد و  
     

   ــوب ــدقَ القل ــسد الح ــه تَح   علي
                                              

  .المحبة: المقة. المغازلة والمالعبة: التجميش )١(
  .الفرش المحشوة: الحشايا )٢(
  .الشديد الوضاءة أي الحسن: بضم الواو: الوضاء )٣(



 

 -٢٠٨-

إن القصائد التي قالها أبو الطيب عقب الميمية التي َأقامت الدنيا ولم 
تقعدها تُحاول في جملتها أن تُعيد العالقةَ بين الشاعر واَألمير إلى سابق 

الطيب في هذه الفترة ال عهدها من المودة والثقة؛ لذا فإن محور اهتمام أبي 
يتعدى ذلك، فهو يكرر تأكيده بَأنه الشاعر الوحيد الذي يليق بملك عظيم مثل 
سيف الدولة، وعليه فإن خصومه معذورون إن حسدوه على هذه المكانة التي 

وإذا عوفي . يحتلُّها في نفس سيده الذي يتنافس في القرب منه المتنافسون
سيفُ الدولة ممها كان به قال شاِعر :  

      وفيـتَ والكَـرمإذْ ع وفيع المجد  
  

  ــم ــى أعــدائك األل   وزال عنــك إل
  صحت بصحتك الغاراتُ وابتهجـت      

  
         موانهلَّـت بهـا الـدي بها المكارم  

  وراجع الشمس نور كـان فارقَهـا        
  

          ـقَمفـي جـسمها س هكأنما فَقْـد  
ـ        ٍكوالح برقُك لي من عارضـي مِل

  
       ما يسقطُ الغيـث إالَّ حيـثُ يبتـِسم  

  يسمى الحسام وليست من مـشابهةٍ       
  

        والخَـدم وموكيف يـشتبه المخـد  
  تفرد العرب فـي الـدنيا بمحِتـده         

  
        ـمجفي إحساِنه الع ربوشارك الع  

   رتَهــص ــالِم نُ ــص اُهللا لإلس   وَأخل
  

   ــم ــه اُألم ــي آالئ ــب ف   وإن تقلَّ
  خُـصك فـي بـرٍء بتهنئـةٍ    ومـا أَ   

  
  إذا سلمتَ فكلُّ الناس قـد سـلِموا         

  
هـ هنأه بعيد الفطر ببضعة أبيات ٣٤٢وفي آخر رمضان من سنة 

  : حيث قال
     رـصوالع واَألعيـاد والِفطْر الصوم  

  
        والقَمـر نيرةٌ بك حتـى الـشمسم  

      نائلُــه ـمهـاً عجتُـري اَألهلَّـةَ و  
  

  مـن دونهـا البـشَر     فما يخَص به      
  ما الدهر عندك إالَّ روضـةٌ ُأنُـفٌ          

  
           ـرهفـي دهـرِه ز شَمائلُه نيا م  

           مما ينتهي لـك فـي َأيامـه كَـر  
  

        ـرمفـي أعوامـه ع فال انتهى لك  
  فإن حظَّك مـن تَكرارهـا شَـرفٌ         

  
           ـروالِكب وحظَّ غيِرك منها الـشيب
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ل يمدح سيف الدولة ويهنئه بعيد هـ قا٣٤٢وفي ذي الحجة سنة 
األضحى، وَأنشده إياها في ميدانه بحلب وهما على فرسيهما عند عرضه 
للجيش، وفيها يهاجم الخليفة تَصريحاً ال تلميحاً، وينذره بسوء العاقبة، في 
حين يهنُِّئ اَألمير بالعيد على نحٍو عرضي، ويزجي إليه المدح ممزوجاً 

القصيدةَ بتأكيد جدارته بأن يكون شاعر األمير بال منازع، بالحكمة، وينْهي 
  : حيث يقول

  لكّل امرىٍء من دهره مـا تعـودا        
  

  وعاداتُ سيف الدولِة الطعن في العدا  
  وَأن يكِذب اإلرجافَ عنـه بـضده        

  
  )١(ويمسي بما تنوي َأعاديه َأسـعدا       

  هــس ــر نف ض هــر ــٍد ض   ورب مري
  

  )٢(الجيشَ أهدى وما هدى   وهاٍد إليه     

  ومستكبٍر لـم يعـرِف اَهللا سـاعةً         
  

ــشهدا    ــه فَتَ ــي كفِّ ــيفَه ف   رَأى س
  هو البحر غُص فيه إذا كان سـاكناً        

  
  على الدر واحذره إذا كـان مزِبـدا         

  فإني رأيتُ البحـر يعثُـر بـالفتى         
  

  )٣(وهذا الذي يأتي الفتـى متعمـدا        

  خاشـعةً لـه   تظلُّ ملـوك األرِض       
  

ــجدا    ــاه س ــى وتلق ــه هلْك   تفارقُ
ــه     ــةُ عين ــه طليع ــي تَظنِّي   ذك

  
  )٤(يرى قلبه في يومه ما ترى غـدا       

  وصوٌل إلى المستـصعباِت بخيلـه       
  

  فلو كان قَرن الشمِس مـاء َألوردا        
         ـهالدمـستُق يوم ى ابـنملذلك س  

  
  )٥(مماتاً وسـماه الدمـستُقُ مولـدا       

                                              
  .التي يكون معها اضطراب في الناستوليد األخبار الكاذبة : اإلرجاف )١(
رب عدو أراد أن يضره فضر نفسه بتحرشه به، فكأنه أهدى إليه هدية، وضّل : يقول )٢(

  .بذلك عن القصد
إن البحر يهلك راكبه عن غير قصد، أما الممدوح فإنه يهلك : يقول.  ينكبه:يعثر بالفتى )٣(

  .أعداءه متعمداً
  . لصحة ذكائه وصحة ظنه إذا ظن شيئاً رآه بعينيه ال محالةهو: يقول. ظنُّه: تظنّيه )٤(
  .أي كان ذلك اليوم مماتاً لالبن األسير وحياة لألب الجريح )٥(



 

 -٢١٠-

يرمن أرِض آمـدٍ      س حانيتَ إلى ج  
  

  )١(ثالثاً لقد أدنـاك ركـض وَأبعـدا      

  ــه   فــولَّى وأعطــاك ابنَــه وجيوشَ
  

  جميعاً ولم يعـِط الجميـع ليحمـدا         
  عرضتَ لـه دون الحيـاِة وطَرِفـه       

  
  )٢(وَأبصر سيفَ اِهللا منـك مجـردا        

         هرقُ اَألسـنَِّة غيـروما طلبـت ز  
  

  ن كـان لـه الِفـدا   ولكن قُـسطنطي    
  فأصبح يجتـاب المـسوح مخافـةً        

  
  )٣(وقد كان يجتاب الدالص المسردا      

  ويمشي به العكَّاز في الـدير تائبـاً         
  

  وما كان يرضى مشي َأشْقر َأجـردا      
         ـههجو الكَـر وما تاب حتى غادر  

  
  جريحاً وخَلَّى جفْنَه النقـع َأرمـدا         

   مـن علـي تَرهـب    فلو كان ينجي    
  

  ترهبِت اَألمـالك مثنـى وموحـدا        
  وكلُّ امرىٍء في الشرِق والغرِب بعدها       

  
  يِعد له ثوباً مـن الـشَّعر أسـودا           

  هنيئاً لك العيد الـذي أنـت عيـده          
  

  وعيد لمن سمى وضـحى وعيـدا        
ــسك بعــده   لُب ــاد   وال زالــت األعي

  
ــ   ــاً وتُعطَ ــسلِّم مخروق ــدداًتُ   ى مج

  فذا اليوم في األياِم مثلُك في الورى        
  

  كما كنت فيهم أوحداً كـان أوحـدا         
  فيا عجباً مـن دائـٍل أنـت سـيفُه         

  
  )٤(َأما يتـوقَّى شَـفْرتَي مـا تقلَّـدا       

  ومن يجعِل الضرغام بـازاً لـصيدهِ       
  

  )٥(تصيده الـضرغام فيمـا تـصيدا       

                                              
بلغت جيحان من آمد في ثالث لياٍل فأدناك الركض من جيحان على بعده من : يقول )١(

  .محل قيامك وأبعدك عن آمد على قرب عهدك بمغادرتها
لما رآك حالت رؤيته بينه وبين الحياة : يقول. العين: الطرفو. ظهرت: عرضت )٢(

  .فصار في حكم الميت ألنه أيقن هالكه، ورأى منك سيف اهللا مشهوراً
: المسرد. الدرع البراقة: الدالص. يرتدي: تابجي. ثياب من شعر: المسوح) ٣(

 إنه ترك الحرب خوفاً منك ولبس المسوح وترهب بعد أن كان: يقول. نظوممال
  .يرتدي الدروع

 أن - وقد تقلّدك سيفاً -أما يخشى الخليفة : يقول. يريد به الخليفة. صاحب دولة: دائل )٤(
  تكون سيفاً عليه؟  

  .من اتخذ األسد بازاً يصيد به أتى عليه األسد فصاده: يقول )٥(
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    حالِحلِم في م رةٍ رأيتُك محضِض قُد  
  

  )١(ولو شئتَ كان الِحلْم منك المهنَّدا       

  وما قَتَل األحـرار كـالعفِو عـنْهم         
  

  )٢(ومن لك بالحر الذي يحفظُ اليـدا        
  ملكتَــه إذا أنــت أكرمــتَ الكــريم  

  
  وإن أنـت أكرمـتَ اللئـيم تمــردا     

  ووضع الندى في موضِع السيف بالعال       
  

  وضع الندى مِضر كوضع السيف في م      
  ولكن تفوقُ الناس رْأيـاً وحكمـةً         

  
  كما فُقْتَهم حـاالً ونفـساً ومحِتـدا         

  يِدقُّ على اَألفكار مـا أنـت فاِعـلٌ         
  

  فَيتْرك ما يخْفى ويْؤخـذُ مـا بـدا          
  َأِزْل حسد الحـساِد عنَّـي بكبـتهم         

  
  فأنت الذي صـيرتهم لـي حـسدا         

   ــمهري ــا إالَّ س ــا أن ــهوم    حملْتَ
  

ــسددا    م ــاً وراع ــزين معروض   فَ
  وما الـدهر إالَّ مـن رواِة قالئـدي       

  
  إذا قلتُ شعراً أصبح الدهر منـِشدا        

  فسار بـه مـن ال يـسير مـشمراً         
  

  وغنَّى بـه مـن ال يغنِّـي مغـردا           
  َأِجزني إذا ُأنـِشدتَ شـعراً فإنمـا         

  
        ـردم دابشعري َأتـاك المـادحون  

  ودع كلَّ صوٍت غير صوتي فـإنني        
  

  أنا الصائح المحكي واآلخر الصدى      
        رى خلفي لمن قَلَّ مالُـهتركتُ الس  

  
  وَأنعلتُ َأفراسي بنُعمـاك عـسجدا       

  وقَيدتُ نفـسي فـي ذَراك محبـةً         
  

  ومن وجد اإلحـسان قيـداً تَقيـدا         
  إذا ســأل اإلنــسان أيامــه الغنــى  

  
وكُنْتَ على بعـٍد جعلْنَـك موِعـدا           

  
وتحين أبو الطيب فرصة وصول رسول ملك الروم بولس مونوماك إلى 

هـ لينظم قصيدة في مدح األمير الذي أمر بعرض ٣٤٣حلب في صفر سنة 
ولكن أبا الطيب لم يتمكن من . كبير للجيش يدخل الرعب في قلب هذا الرسول

                                            
رأيتك خالص الحلم في قدرة خالصة ال يشوبها عجز وال تقصير، ولو شئت : يقول )١(

  .لت القتل بالسيف مكان الحلملجع
 إن العفو عن الكريم قتل له، فمن صفح عن حر استرقّه، ولكن من يتكفّل لك :يقول )٢(

  بالكريم الذي يحفظ النعمة ويراعي حقها؟
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ي مجلسه لزحام الناس في ذلك اليوم؛ فعاتبه سيف الوصول إلى سيف الدولة ف
  :  الدولة على تأخّره وانقطاعه، فقال ارتجاالً

  ظُلم لذا اليوم وصفٌ قبـل رؤيتـه       
  

   قَ النظردصقُ الوصفُ حتى يدصال ي  
  تزاحم الجيشُ حتى لم يجـد سـبباً         

  
          رـصوال ب إلى بساطك لـي سـمع  

ــتص وَأغْ   ــهد مخ ــتُ َأشْ ــهفكن يب  
  

    ــر ــه خَب ــاني كلُّ ــاً وِعي   معاين
        هالـروم نـاِظر ملـك يرفـع اليوم  

  
   ــر ــده ظَفَ ــه عن ــوك عن   َألن عفْ

  وإن أجبتَ بـشيٍء عـن رسـائله         
  

        فما يـزال علـى اَألمـالك يفتخـر  
         مهقد استراحت إلـى وقـٍت رقـاب  

  
        من السيوف وباقي القـوم ينتظـر  

ــرهم     ــالقوم غي ــدلُها ب ــد تُب   وق
  

        رالقـوِم والقَـص رؤوس لكي تَِجم  
  تـشبيه جــوِدك باَألمطــار غاديــةً   

  
  ــه المطــر ــاٍن نَال   جــود لكفِّــك ث

تَكَسب الشمس منك النـور طالعـةً          
   

               ه القمـرمنهـا نـور بكما تكـس
  

ويبدو َأن هذه األبيات لم تنقع غُلَّةَ الشاعر واألمير، فاضطُر أبو الطيب 
  : ى أن يوفّي هذا الحدثَ حقَّه من اإلشادة فنظم القصيدة التاليةإل

  دروع ِلملِْك الروِم هـذي الرسـائلُ      
  

  )١(يرد بها عـن نفـِسه ويـشاِغلُ         

  هي الزرد الضافي عليـه ولفظُهـا        
  

ــضائُل   ــابغٌ وف ــاء س ــك ثن   )٢(علي

  وَأنَّى اهتدى هذا الرسـوُل بأرضـه      
  

  )٣( فيها القـساِطلُ   وما سكنت مذْ ِسرتَ     

       هـسقي جيـادماٍء كـان ي ومن َأي  
  

  ولم تَصفُ من مزِج الدماِء المناِهلُ       
                                              

إن هذه الرسائل التي أرسلها ملك الروم هي بمنـزلة الدروع التي يردك بها : يقول )١(
  .عن نفسه، ويشغلك عن قتاله

  .  ولكن ألفاظها ثناء عليك. الدروع السابغة التي يحتمي بها: الزرد الضافي )٢(
كيف اهتدى هذا الرسول إلى : يقول. جمع قسطل وهو غبار المعركة: القساطل )٣(

  الطريق وغبار جيشك ال يزال يحجب األنظار؟
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       نْقَـهع حـدجي الـرأس يكـاد َأتاك  
  

  )١(وتَنقد تحت الذُّعِر منه المفاِصـلُ       

هــشْي ماطين مالــس تقــويم مــو   يقَ
  

  )٢(إليـك إذا مـا عوجتْـه األفاِكــلُ     

ــه ــمك العينــين منــه ولحظَ فَقَاس  
  

  )٣(سِميك والِخـلُّ الـذي ال يزايـلُ         

   طِْمـعالرزقَ والرزقُ م وأبصر منك  
  

  )٤(وأبصر منه الموتَ والموتُ هائلُ      

 ــه ــرب قبلَ ــل الت ــا قب ــل كُم وقب  
  

ــضائلُ     ــفٌ مت ــي واق ــلُّ كَِم   وك
   ــه ــشِّفاه ودونَ ــاه ال ــان تمنَّ   مك

  
  )٥(ذاكي والرماح الـذوابلُ  صدور الم   

ــةٌ   ــا َأراد كرام ــه م ــا بلَّغَتْ   فم
  

  )٦(عليك ولكن لم يِخب لـك سـائلُ         

ــه  ــت ب ــةً بعث ــه ِهم ــر من   وَأكب
  

  )٧(إليك الِعدى واستنظرتْه الجحاِفـلُ      

  إذا عاينتْك الرسُل هانـت نفوسـها      
  

  )٨(عليها وما جاءت به والمراِسـلُ       

   تُر نم ا الرومجى النوِافُل كلُّهـا   رج  
  

  )٩(لديه وال تُرجـى لديـه الطوائـلُ       

                                              
نقه، أتاك هذا الرسول وقد ساوره الخوف حتى يكاد رأسه ينكر ع: يقول. ينكر: يجحد )١(

  .وتكاد مفاصله تنقطع هيبةً لك، وفرقاً منك
الرعدة من خوف : جمع َأفْكَل: واألفاكل. أراد الصفين من الجند. الصفَّان: السماطان )٢(

 اضطرب الرسول من الفرنج في مشيه بين يديك قومه تقويم اإذ: يقول. أو برد
  .السماطين عن جانبيه فمر مستقيماً

إن سيفك قاسمك عيني الرسول، فكان : يقول. الذي ال يفارقهالسيف : يعني بسميه )٣(
  .ينظر بإحدى عينيه إليك وباألخرى إلى السيف

  .أبصر منك الجود، كما أبصر من سيفك الموت المخيف: يقول. المخيف: الهائل )٤(
تتمنى الشفاه تقبيل : يقول. الرماح: والذوابل. التي كملت أسنانها: المذاكي من الخيل )٥(

  .، لكن الوصول إليه متعذر لكثرة ما يحول دونه من الخيل والرماحكمك
لم يتمكن من تقبيل كمك بسبب منـزلته الرفيعة لديك بل ألنه سألك ذلك : يقول )٦(

  .وسائلك ال يخيب
أي أكبر العدا همة هذا الرسول الذي تجرأ على الوصول إليك، لذا فإن : أكبر منه همةً )٧(

  .جحافلهم تنتظر جوابك
إذا شاهدتك رسل الروم، ورأوا ما أنت فيه من المهابة تصاغرت عندهم : يقول )٨(

  .  نفوسهم، وما أتوا به من الهدايا، مثلما تصاغر لديهم مرسلوهم من الملوك
رجا : يقول. األحقاد: الطوائل. جمع نافلة وهي العطية من حيث ال تجب: النوافل )٩(

  .وال يرجى أن يدرك لديه ثأرالروم عفو من ترجى كل الهبات عنده، 
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  فإن كان خوفُ القتِل واَألسِر ساقهم     
  

  )١(فقد فعلوا ما القتُل واألسر فاعـلُ       

  فخافوك حتـى مـا لقتـٍل زيـادةٌ          
  

  )٢(وجاؤوك حتَّى ما تُراد الـسالِسلُ       

          همـصير لـٍك إليـكأرى كلَّ ذي م  
  

ــ    ــوك ج ــر والمل ــك بح   داِوُلكأن
         سـحائب طرت مـنهم ومنـكإذا م  

  
ــلُ    ــك واب ــلٌّ وطلُّ ــوابلُهم ط   )٣(ف

       ما أنت مالـك َأذا الجوِد َأعِط الناس  
  

  )٤(وال تُعطين الناس ما أنـا قائـلُ         

         عريني شُـوأفي كّل يوٍم تحتَ ِضـب  
  

  ضعيفٌ يقـاويني قـصير يطـاِولُ        
  لساني بنُطْقي صاِمتٌ عنـه عـادلٌ        

  
   بصمتي ضاحك منـه هـاِزلُ      وقلبي  

  وَأتعب من نـاداك مـن ال تُجيبـه          
  

  وَأغْيظُ من عاداك مـن ال تُـشاِكلُ         
  وما التِّيه ِطبي فـيهم غيـر أننـي          

  
  )٥(بغيض إلـي الجاهـُل المتعاِقـلُ        

  وأكبـر تيهــي َأنَّنـي بــك واثــقٌ    
  

ــلُ    ــك آِم ــي ل ــالي َأنَّن ــر م   وأكث
  ي وفــضِلِهرميـتُ ِعــداه بــالقواف   

  
  )٦(وهن الغوازي السالباتُ القواِتـلُ      

     خواِلــد وقـد زعمـوا أن النجـوم  
  

  ولو حاربتْـه نـاح فيهـا الثواكـلُ       
  قريب عليه كلُّ ناٍء علـى الـورى         

  
ــاِر القنابــلُ     ــه بالغب   )٧(إذا لثَّمتْ

                                              
إن كان الذي ساقهم إليك هو خوفهم من القتل واألسر، فقد فعلوا بأنفسهم من : يقول )١(

  .الذلة واالنقياد ما ال يفعل األسر والقتل أكثر منه
خافوك خوفاً لوقتلتهم لم يزد خوفهم على ذلك، وجاؤوك طائعين حتى ال تحتاج : يقول )٢(

  .سلفي أسرهم إلى السال
  .المطر الغزير: الوابل. المطر الضعيف: الطل )٣(
  .أعِط الناس أموالك، وال تعطهم شعري ، أي ال تحوجني إلى مدح غيرك: يقول )٤(
  .الكبر، والطب العادة والديدن: التيه )٥(
مدحته بإذاعة فضائله، فكأني رميت : يقول. من الغزو: الغوازي. القصائد: القوافي )٦(

  . تذكر فضائله أعداءه فقتلتهم غيظاً وحسداًبقصائدي التي
قريب عليه كل بعيد من المطالب إذا حاوله : يقول. الجماعات من الخيل: القنابل )٧(

  .بجيشه، فانعقد عليه الغبار من كثرة الخيل حتى يصير كاللثام
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  تُدبر شرقَ األرِض والغـرب كَفُّـه      
  

  )١(وليس لها وقتاً عن الجوِد شاِغلُ       

  إذا العرب العرباء رازت نفوسـها        
  

  )٢(فَأنت فتاهـا والمليـك الحالِحـلُ        

  أطاعتك فـي أرواحهـا وتـصرفت       
  

ــُل   ــك القبائ ــتْ علي ــأمِرك والتفَّ   ب
  رأَيتُك لو لم يقْتِض الطعن في الـوغى         

  
  )٣(إليك انقياداً القتـضتْه الـشمائلُ       

          هـه لـك الـذلَّ نفـسلم تُعلِّم نوم   
  

  )٤(من الناس طُرا علَّمتْه المناِصـلُ       

هـ وبعد عدة أشهر من وصول رسول الروم ٣٤٣وفي السنة نفسها   
إلى حلب ثار البدو من بني كالب الضاربين في منطقة الفرات اَألوسط 

وكان . بنواحي بالس وهي بلْدة بين حلب والرقَّة على ِضفَّة الفرات الغربية
 أوكل مهمةَ قمع المتمردين إلى أبي فراس المقيم بمنبج، سيفُ الدولة قد

ولكن هذا الحدث كان من الخطورة بحيث استدعى تدخَُّل سيف الدولة 
بجيش أبي فراس على شخصياً إلنهاء هذا التمرد، فالتقى جيشُ سيف الدولة 

د الجيشان، ثم سار سيف الدولة خلف الثائرين ومعه أبو الفرات، واتَّح
 فأدركهم بين ماءين يعرفان بالغُبارات والخرارات، فأوقع بهم وغنم الطيب،

الغنائم وملك الحريم، فَأبقى عليه، ولكنه َأعاد الغنائم إلى أصحابها، وأرجع 
السبايا محمالٍت بالهدايا ليؤلِّفَ قلوب بني كالب، ويخِمد ما يمكن أن تُثيره 

وبعد عودة الجيش إلى حلب في . اؤهامثُل هذه الحروب من أحقاد يتعذَّر إطف
هـ أنشد أبو الطيب سيفَ الدولة قصيدةً بائية ٣٤٣جمادى اآلخرة سنة 

يصف فيها هذه المعركة التي تمكَّن فيها سيف الدولة من َأخْذ المتمردين 
                                            

ونصب وقتاً ألنه ظرف لشاغل أي ليس . أراد أنه ال يغفل عن الجود وإن عظم شغله )١(
  .ا شيء يشغلها وقتاً عن الجودله

كريمها : فتاها. اختبرت: رازت. الخالصة التي لم تشبها هجنة: العرب العرباء )٢(
  .  السيد: الحالحل. وسخيها

  .إن لم يِطعك الناس خوفاً من طعنك أطاعوك حباً لشمائلك: يقول )٣(
خضوع لك أجبرته من لم تعلّمه نفسه ال: يقول. جمع منصل وهو السيف: المناصل )٤(

  .سيوفك على ذلك
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فَأسر . بهجوم صاعق، فاندفع نحوهم اندفاع السيل، فظفر بهم بسهولٍة ويسر
اء، ولكنه بدالً من أن يبطش بهم عفا عنهم ورد الرجال منهم وسبى النس

  : فقال أبو الطيب. إليهم حريتهم وحياتهم
 ــذئاب ــثَ ال ــاً عب ــِرك راعي   بغي

  
  رابــض ــم ال   وغيــرك صــارماً ثَلَ

ــرا    ــين طُ ــس الثِّقَل ــك َأنْفُ   وتمِل
  

   ــالب ــسها ك ــوز َأنْفُ ــف تح   فكي
ــن    ــصيةً ولك ــوك مع ــا ترك   وم

  
  )١(لمـوتُ الـشراب   يعافُ الِورد وا    

ــى    ــواِه حتَّ ــى اَألم ــتَهم عل طَلَب  
  

   ــسحاب ــشَه ال ــوف أن تُفَتِّ   )٢(تَخ

  فِبــتَّ لياليــاً ال نــوم فيهــا     
  

   ــراب ــسومةُ الِع ــك الم ــب ب   تَخُ
ــهِ    ــك جانبي ــيشُ حولَ ــز الج   يه

  
   ــاب ــا العق ــضتْ جناحيه ــا نفَ   كم

ــى    ــواِت حت ــنهم الفَلَ ــسأُل ع   وت
  

   ــك بَأجابــواب ــم الج هها وــض   ع
ــروا    ــريمهم وفَ ــن ح ــَل ع   فَقَاتَ

  
   ــراب ــسب القُ ــك والن ــدى كفَّي   ن

    ــد ــلَفَي مع س ــيهم ــك ف   وِحفْظُ
  

   حابــص ــشائر وال ــم الع   )٣(وأنَّه

ــوالي    ــم الع ص ــنهم ــفُ ع   تُكَفِْك
  

        الـشِّعاب ـِنِهم٤(وقد شَـِرقَتْ بظُع(  

ــوٍم   ــار ق ــي آث   إذا مــا ِســرتَ ف
  

   ــاب ــاجم والرق ــِت الجم   )٥(تَخاذل

ــاتٍ     ــذن مكرم ــا ُأِخ ــدن كم فَع  
  

    القالئــد علــيهنــالب٦(والم(  

                                              
إنما تركوك وانهزموا خوفاً منك ال عصياناً ألنهم إذا ثبتوا أوردوا أنفسهم مورد : يقول )١(

  .التلف والهالك
  .تتبعت أمواه البادية في طلبهم حتى خشي السحاب من أن تفتشه بحثاً عنهم: يقول )٢(
)٣( ينتهي إلى ربيعة، وبنو كالب ينتهون هما ربيعة ومضر ألن سيف الدولة: سلفا معد 

  .إلى مضر
جمع ظعينة : الظعن. غصت: شرقت. الرماح الصلبة: العوالي مص. تكف: تكفكف )٤(

  .وهي المرأة في الهودج
  .كأن المراد أنها ارتدت إلى الوراء خوفاً من أن تضرب. تأخرت: تخاذلت )٥(
  .ضرب من الطيب: المالب )٦(
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ــكراً   ــتَ ش ــذي أولي ــك بال   يِثبنَ
  

         ١(وأين من الـذي تُـولي الثـواب(  

ــيهم     ــولى عل ــا الم ــقْ َأيه   ترفَّ
  

   ــاب ــاني ِعت ــقَ بالج ــإن الرف   ف
ــانوا     ــثُ ك ــدك حي ــم عبي   وإنَّه

  
ــابواإذا   ــٍة َأجـ ــدعو لحادثـ    تـ

ــم وليــسوا   المخطئــين ه ــينوع  
  

ــابوا    ــوا فَتَ ــشٍر خَِطئ ــأول مع   ب
ــوادي    ــك الب ــت َأيادي ــا جِهل   وم

  
   ــصواب ــي ال ــا خف ــن ربم   ولك

ــاً   ــر اَألميــر غــزا كالب   ولــو غي
  

  ــباب عــن شموســهم ض ــاه   )٢(ثَن

ــاً   ــايهم ِطعانـ ــى دون ثـ   والقـ
  

  الغــراب ــده الــذئب   )٣(يالقــي عن

ــوامي    الم ــح ــذي ري ــيالً تغت   وخ
  

     ٤(ويكفيهـا مـن المـاء الــسراب(  

ــيهم     ــرى إل ــم أس ــن ربه   ولك
  

        ٥(فما نَفَـع الوقـوفُ وال الـذهاب(  

ــدٍ      ــن حدي ــٍر م ــتَهم ببح يمر  
  

   ــاب ــم عب ــر خَلْفَه ــي الب ــه ف   ل
  ــر ــسطهم حريـ ــساهم وبـ   فمـ

  
  تُـــراب مـــسطهحهم وبوصـــب  

ــن    ــه م ــي كفِّ ــن ف ــاةٌوم   هم قن
  

    فــي كفِّـه مــنهم خــضاب ـنكم  
  كذا فَلْيـسِر مـن طلـب اَألعـادي           

   
   ــالب ــيكُِن الطِّ ــراك فل ــَل س   ومث

هـ وعقب إخماد تمرد بني كالب، سار سيفُ ٣٤٣وفي السنة نفسها   
الدولة نحو قلعة الحدث إلعادة بنائها، وكان الدمستُقُ بردس فُقَّاس قد دمرها 

هـ فدخلها سيفُ الدولة فجأةً في السابع عشر من جمادى ٣٣٧ سنة وَأحرقها
                                            

  .أنعمت: وليتأ. كافأه: أثابه )١(
  .يذكر قوتهم وشوكتهم، وأن غير سيف الدولة لو أتاهم لما ظفر بهم )٢(
لو : جمع ثاية وهي حجارة تجعل حول البيت يأوي إليها الراعي ليالً يقول: الثاي )٣(

  .غزاهم سواه لثناه عنهم طعان يكثر فيها القتلى حتى يجتمع عليهم الذئب والغراب
  .لمفازةا: جمع موماة: الموامي )٤(
يقول إنك سرت إليهم فما نفعهم الوقوف في ديارهم . سرى ليالً: أسرى. مالكهم: ربهم )٥(

  .للذود عنها وال الهرب
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والحدث قلعة . هـ ليعيد بناءها من جديد رغم أنف الروم٣٤٣الثانية سنة 
الحمراء ألن : حصينة بين ملَطْية وسميساط ومرعش من الثغور، ويقال لها

اء في أخبار وج. تربتها جميعاً حمراء، وقلعتُها على جبل يقال له اُألحيدب
الفتوحات أن حصن الحدث فُتح في َأيام عمر بن الخطاب فتحه حبيب بن 

وفي . مسلَمة الِفهري من ِقبل ِعياض بن غَنْم، وكان معاوية يتعاهده بعد ذلك
فتنة مروان بن محمد خرجت الروم، فقدمت مدينةَ الحدث وَأجلت َأهلها عنها 

ولما ولي الرشيد دفع . عباسي َأعاد بناءهاكما فعلت بملطية، ولكن المهدي ال
نْدوبقيت بأيدي المسلمين إلى َأن . عنها الروم، وأعاد ِعمارتها وَأسكنها الج

ولما علم الدمستُق بردس فقَّاس بدخول سيف . أخربها الروم وَأجلَوا َأهلها عنها
 الدولة إلى الحدث ضرب الحصار على المدينة في نحو خمسين ألف مقاتل

بين فارس وراجل، ومعه ابنه نقفور وعدد من رؤوس البطارقة، وبدأت 
المواجهة بين الفريقين يوم اإلثنين في نهاية شهر جمادى الثانية  إزاء حصن 
اُألحيدب، ودارت بينهما معركة عنيفة يوماً كامالً إلى أن حمل سيفُ الدولة 

، وقتل ثالثة آالف بنفسه على العدو بخمس مئة من غلمانه، فظفر بالدمستق
ولم ينْج . من رجاله، وَأسر خلقاً كثيراً، فقتل بعضهم وأقام حتى بنى الحدث

الدمستق بردس فُقَّاس من المذبحة إالَّ باالختباء في سرداب في حين قُِتَل ابنُه 
وبعد . الشاب، وُأِسر صهره وابن عمه وزوج أخته فذُِبح هؤالِء اَألسرى جميعاً

هـ َأنشده ٣٤٣سيفُ الدولة بناء الحدث في الثالث عشر من رجب سنة أن أتم 
  : المتنبي قصيدته الميمية الشهيرة

   ِر َأهِل العزم تـْأتي العـزائمعلى قَد  
  

       ر الكـرام المكـارموتْأتي على قَـد  
  وتَعظُم في عين الصغير صـغارها       

  
        وتصغُر في عين العظـيم العظـائم  

  جـيشَ همـه   يكلِّف سيفُ الدولة ال     
  

       زتُ عنـه الجيـوشُ الخَـضاِرمج١(وقد ع(  

  ويطلب عند الناِس ما عنـد نَفْـسه         
  

   ــضراغم ــه ال ــاال تدعي ــك م   وذل
                                              

  .جمع خضرم وهو الكثير العظيم من كل شيء: الخضارم )١(
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  هل الحدثُ الحمراء تعـرف لونَهـا      
  

    ــائم ــساقييِن الغم ــم َأي ال   وتعل
  سقَتْها الغَمـام الغُـر قبـل نزولـهِ       

  
         ا دنـا منهـا سـقتها الجمـاجمفلم  

  بناها فَأعلى والقنـا تقـرع القنـا         
  

  ــتالِطم ــا م ــا حولَه   ومــوج المناي
ــَأنهم    ــد ك ــرون الحدي ــوك يج   َأتَ

  
  قــوائم ــاٍد مــا لهــن ــروا بجي س  

         ممـنه رِف البـيضرقَوا لم تُعإذا ب  
  

  ــائم ــا والعم ــن مثله ــابهم م   )١(ثي

  خميس بشرق األرِض والغرِب زحفُـه       
  

  )٢( الجوزاء منـه زمـازم     وفي ُأذنِ   

ــةٍ    ٍن وُأمــس ــلُّ ِل ــه ك ــع في تَجم  
  

       اثَ إالَّ التـراجمـدالح ٣(فما تُفِْهـم(  

ــاره    ــشَّ ن ــتٌ ذوب الِغ ــه وق   فِللَّ
  

         ـبارمأو ض ٤(فلم يبقَ إالَّ صـارم(  

  تَقطَّع ماال يقْطـع الـدرع والقنـا         
  

          ـصادمال ي ـنمن األبطـال م وفر  
  وما في الموت شك لواقـفٍ     وقفتَ    

  
          فْن الردى وهـو نـائمكَأنَّك في ج  

  تَمر بـك األبطـاُل كَلْمـى هزيمـةً         
  

   ك باســموثغــر ــاحضـك وهجوو  
  تَجاوزتَ مقدار الـشجاعِة والنُّهـى       

  
          إلى قول قوٍم َأنـت بالغيـب عـاِلم  

  ضممتَ جناحيهم على القلب ضـمةً       
  

  تحتَهـا والقـوادم   تموتُ الخـوافي      
      غائب بضرٍب َأتى الهاماِت والنصر  

  
       قـادم ات والنصر٥(وصار إلى اللَّب(  

  حقَرتَ الردينيـاِت حتـى طرحتَهـا        
  

       السيفَ للرمح شـاتم ٦(وحتى كَأن(  

                                              
  .ن عمائهم الخوذ وثيابهم الدروعإأي . اللمعان: البرق )١(
إن هذا الجيش لكثرته طبق : يقول. صواتاأل: والزمازم. الجيش العظيم: الخميس )٢(

  .األرض، وبلغت أصواته السماء
  .المتحدثون: والحداث. اللّسان واللغة: اللّسن )٣(
: السيف القاطع والضبارم: الصارم. نى به الضعاف من الرجال واألسلحةع: الِغش )٤(

  .الشجاع الجريء
  .النحور: واللبات. الرؤوس: الهامات )٥(
أراد أنه طرح الرماح واستقّل فعلها، وعدل عنها إلى السيوف . الرماح: نياتالردي )٦(

  .عالماً بفضلها، فكأنما تشتم الرماح ألنها سالح الجبناء
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  ومن طلـب الفـتح الجليـَل فإنَّمـا     
  

      الِخفافُ الـصوارم ه البيضمفاتيح  
ــوق اُأل   ــرتَهم ف ــرةًنَثَ ــدِب نَثْ   حي

  
       كما نُِثرت فوقَ العـروِس الـدراهم  

  تدوس بك الخيُل الوكور على الذُّرا       
  

       وقد كثرت حول الوكـوِر المطـاعم  
  تظن فـراخُ الفُـتْخ َأنَّـك زرتَهـا          

  
       اتها وهي العتـاق الـصالدم١(بُأم(  

  إذا زِلقــتْ مــشَّيتَها ببطونهــا    
  

  )٢(قـم كما تتمشَّى في الصعيِد األرا       

          قـِدمَأفي كّل يـوٍم ذا الدمـستُقُ م  
  

         ٣(قفاه على اإلقـداِم للوجـِه الئـم(  

  وقد فَجعتْه بابنـه وابـن ِصـهره         
  

     التُ اَألمير الغواِشممهر ح٤(وبالص(  

  مضى يشكر اَألصحاب في فَوِتِه الظُّبى        
  

       هم والمعاِصـم٥(بما شَغَلَتْها هـام(  

ــاً    ــاً هازم ــستَ مليك ــِرهول    لنظي
  

  ــازم ــشِّرِك ه ــد لل ــك التوحي   ولكنَّ
  لك الحمد في الدر الذي لـي لفظُـه     

  
     ــاِظم ــي ن ــه وإنِّ ــك معطي   فإنَّ

  وإنّي لَتَعدو بي عطاياك في الـوغى     
  

          وال أنـت نـاِدم ٦(فال َأنا مـذموم(  

  َأالّ أيها السيفُ الذي لـيس مغْمـداً         
  

   عاِصـم  وال فيه مرتـاب وال منـه        
  هنيئاً لضرِب الهام والمجِد والعـال       

  
  ــاِلم ــك س ــالِم َأنَّ ــك واإلس   وراجي

وِلم ال يقي الرحمن حديك ما وقَـى           
    

    ــم ــك دائ ــدا ِب ــه هــام الِع وتفليقُ
                                              

 ةالشديد: والصالدم. كرام الخيل: والعتاق. إناث العقبان: جمع فتخاء: الفتخ) ١(
  .الصلبة

  .  اد وبياضالحيات فيها سو: واألراقم. وجه األرض: الصعيد )٢(
 :ر فيلوم قفاه وجهه على إقدامه، قائالً لهفيقدم عليك الدمستق ثم ييوم أفي كل : يقول )٣(

  لم أقدمت حتى عرضتني للضرب بهزيمتك؟
  .التي ال تبالي من أخذت: الغواشم )٤(
  .انهزم وهو يشكر أصحابه ألن السيوف اشتغلت بهم عنه: يقول )٥(
 فلستُ مذموماً في أخذها، ولست أعطيتَِنيها خيلك التي إني أمتطي في الغزو: يقول )٦(

  .أنت نادماً على عطائك لقيامي بحق ما أوليتني
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والذ أبو الطيب بالصمت نحو ستَّة َأشْهر بعد أن أنشد ميميته الرائعة 
يخرج عن صمته في السابع عشر من محرم سنة التي تناقلتها اَأللسن، ل

هـ عندما قَِدم فرسان الثغور إلى حلب ومعهم رسوُل ملك الروم يطلب ٣٤٤
  :   الهدنَةَ، فَأنشد األمير قصيدته التالية بحضورهم

 ــام ــوِك هم ــلَّ المل ــذا ك   َأراع ك
  

  )١(وسح له رسَل الملـوِك غَمـام؟        

  لـساً ودانتْ له الـدنيا فَأصـبح جا        
  

    ــام ــد قي ــا يري ــا فيم   )٢(وَأيامه

  إذا زار سيفُ الدولِة الروم غازيـاً        
  

  ــام ِلم ــاه   )٣(كفاهــا ِلمــام لــو كف

  فتى تتبع األزمان في الناس خَطْـوه     
  

  ــِه زمــاميد٤(ِلكــلِّ زمــاٍم فــي ي(  

  تنام لـديك الرسـُل َأمنـاً وغبطـةً       
  

        ِل لـيس تنـامالرس رب ٥(وَأجفان(  

  وما تنفع الخيُل الكـرام وال القنـا         
  

           إذا لم يكـن فـوقَ الكـراِم كـرام  
  إلى كم ترد الرسَل عما َأتَـوا بـه           

  
   ــالم ــتَ م ــا وهب ــأنَّهم فيم   )٦(ك

  وإن كنتَ ال تُعطي الذِّمام طَواعـةً         
  

        وذُ اَألعـادي بـالكريم ذمـام٧(فَع(  

                                              
هل راع ملك جميع الخلق كما : يقول. الملك العظيم الهمة: الهمام. أفزع: أراع )١(

  رعتهم، وهل تقاطرت رسل الملوك على ملك كما تقاطرت عليك؟    
هل أطاعت الدنيا أحداً كما أطاعته وخضعت له : يقول. مهقائ: قيام. أطاعت: دانت )٢(

  .جالساً، وقامت األيام تسعى في تحصيل ما يريد
إذا غزا الرم كفاهم أدنى نزول بأرضهم لو اكتفى هو : يقول. الزيارة القليلة: اللمام )٣(

  .   بذلك، لكنه ال يكتفي حتى يبلغ أقصى بالدهم
  .ي في الناس على مرادهإن الزمان تابع له فيجر: يقول )٤(
إنك تحسن إلى الرسل فهم آمنون ما كانوا عندك، والذين أرسلوهم إليك ال : يقول )٥(

  .يغمض لهم جفن خوفاً منك
  .إنك ترد الرسَل عما يطلبون من الهدنة ردك لوم الالئمين في العطاء: يقول )٦(
 كنت ال تعطي الروم عهداً إن: يقول. لجأ: وعاذ به. طائعاً: طواعة. العهد: الذمام) ٧(

طواعيةً، فلياذهم بك يوجب لهم الذمام ألن من الذ بالكريم وجبت له الذمة وإن 
  .كان عدواً
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  وإن نفوســـاً َأممتْـــك منيعـــةٌ
  

   وإنلتْـــك حـــرامأم ١(دمـــاء(  

  إذا خاف ملْك مـن مليـٍك َأجرتَـه          
  

      تُـسام خـافوا والجـوار ٢(وسيفَك(  

  كتائب جـاؤوا خاضـعين فَأقـدموا        
  

  )٣(ولو لم يكونوا خاضعين لخـاموا       

  وعزت قـديماً فـي ذَراك خيـولُهم      
  

  )٤(وعزوا وعامت في نداك وعاموا      

   غـارةٍ  على وجهك الميموِن في كلِّ      
  

    ــالم ــنهم وس ــوالى م ــالةٌ تَ   ص
ــامهم    ــون إم ــاٍس يتبع ــلُّ ُأن   وك

  
   ــام ــاِت إم ــل المكْرم ــت أله   وأن

  ورب جــواٍب عــن كتــاٍب بعثْتَــه  
  

    ٥(وعنوانُــه للنــاظرين قَتَــام(  

  تضيقُ به البيداء من قبـل نَـشِْره         
  

          بالبيـداء عنـه ِختـام وما فُـض  
ـ            ةٌحروفُ هجاِء النـاِس فيـه ثالث

  
    ــسام ــٌل وح ــح ذاب ــواد ورم   ج

  أخا الحرِب قد أتعبتَها فالْـه سـاعةً     
  

   ــزام ــلَّ ِح حــصٌل أو ي ــد ن   ليغم
  إلى الغايِة القصوى جريتَ وقـاموا         جرى معك الجارون حتى إذا انتهوا  
فليس لـشمٍس مـذْ َأنـرتَ إنـارةٌ              

  
  ــتَ تَمــام مــذْ تَمــدٍر م   ولــيس لب

كان فيه سيف الدولة يستقبل رسوَل ملك الروم وردته وفي الوقت الذي   
أخبار المتمردين من قبائل بني كالب، وقُشَير وعقَيل وبني العجالن فعاثوا في 

وكان زعماؤهم قد عقدوا اجتماعاً بالقرب من بلدة خُناصرة . البالد فساداً وخراباً
                                            

إن من قصدك راجياً صار منيعاً بقصدك، وحرمت إراقة دمه : يقول. قصدتك: أممتك )١(
  .ألنه دخل في حرمته

لروم إنما خافوا سيفك، إذا خاف ملك من ملك أجرت الخائف، وهم أي ا: يقول )٢(
  .  وسألوك أن تجيرهم منه، وإذا كنت تجير من غيرك فأنت بأن تجير من نفسك أولى

هؤالء الفرسان جاؤوك خاضعين فاجترؤوا عليك بقدومهم ولو لم : يقول. جبن: خام )٣(
  .  يكونوا كذلك لم يجسروا على لقائك

: لدى سيف الدولة في طلب الهدنةوالمراد فرسان الثغور الذين وسطهم الروم : يقول )٤(
  .  إنهم تعودوا إحسانك قديماً إذ كانوا في كنفك تحسن إليهم حتى غرقوا في برك

  .غبار الحرب: القتام )٥(
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َأعلنوا فيه تحالفهم . المحاذية لِقنَّسرين من جهة البادية وهي من أعمال حلب
 ِرين وقتلوا قائداله؛ فهاجموا ِقنَّسمسلطة سيف الدولة وع وعزمهم على التمرد ضد
حاميتها من قِبل سيف الدولة؛ فأرسل األخير عدداً من جنوده إلعادة الهدوء واألمن 

هـ ولكنهم أخفقوا في مهمتهم؛ ٣٤٤نة وذلك في مطلع شهر صفر سنة إلى المدي
. سيفَ الدولة إلى التوجه بجيشه في الحادي عشر من صفر إلخماد الفتنةفاضطر 

وعندما وصل سيفُ الدولة إلى حِيار . ولم يكن أبو الطيب في صحبته هذه المرة
 وهي صقْع من برية ِقنَّسرين بينه وبين حلب يومان، كان الوليد بن -بني القعقاع 

م إليه بنو كالب الذين تخلَّفوا عن بقية  انض-عبد الملك أقطعه القعقاع بن خُليد 
القبائل، ثم هاجم المتمردين في بادية سلَمية؛ فانهزموا أمامه، وأسر العديد منهم 

ثم تابع زحفه نحو تدمر حيث تجمعوا فيها ظنا منهم أنهم . واستولى على مواشيهم
الئع الجيش وفي صباح السابع عشر من شهر صفر داهمتهم ط. أصبحوا في مأمن

ولما وصل سيفُ الدولة في منتصف النهار َأسر عدداً . الحمداني، فالذوا بالفرار
منهم في حين هلك الكثير منهم قتالً وعطشاً وال سيما أولئك الذين هاموا على 

فمر . وعاد األمير بعد يومين محمال بالغنائم. وجوههم في تلك الصحراء الموحشة
ثم مر بالرصافة وهي غربي الرقّة . ن تدمر ورصافة هشامببليدة عرض، وهي بي

بينهما أربعة فراسخ على طرف البرية، بناها هشام بن عبد الملك لما وقع الطاعون 
ثم توجه سيف الدولة من الرصافة إلى الرقَّة . بالشام وكان يسكنها في الصيف

لسادس من في او. حيث أعلن آخر المتمردين استسالمهم وخضوعهم ألمير حلب
هـ وصل سيف الدولة إلى حلب، فقال أبو الطيب ٣٤٤شهر ربيع األول سنة 

  :يمدحه، ويذكر إيقاعه بتلك القبائل المتمردة
  تذكَّرتُ ما بـين العـذيِب وبـارقِ       

  
  )١(مجر عوالينا ومجرى الـسوابقِ      

  وصحبةَ قـوٍم يـذبحون قنيـصهم        
  

  )٢(بفَضلِة ما قد كسروا في المفارقِ       

                                              
والمراد . الخيل: السوابق. الرماح: العوالي. موضعان بظاهر الكوفة: العذيب وبارق )١(

  .خيلأنه تذكر أرضه ومنشأه ومطاردة الفرسان وإجراء ال
تذكرت صحبة هؤالء الصعاليك الذين ال يكسرون سيوفهم إالّ : يقول. الصيد: القنيص )٢(

  .في جماجم األبطال، فيذبحون ما يصيدون بفضول ما بقي من سيوفهم المحطمة
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 ــه ــةَ تَحتَ ــدنا الثوي ــيالً توس   ول
  

  )١(كأن ثراها عنبر فـي المراِفـقِ        

ــا    ــسان بغيره ــالد إذا زار الح   ب
  

  )٢(حصا تُرِبها ثَقَّبنَه فـي المخـانقِ        

ــةٌ   ــي مليح ــا القُطْربل ــقتني به   س
  

  )٣(على كاذٍب من وعدها ضـوء صـادقِ         

ــاظٍر     ــاٍن وشــمس لن ــهاد ألجف س
  

ــ   ــوس ــسك لناش ــداٍن وِم   ِققم َألب
   

  : إلى أن يقول
  برأِي مِن انقادت عقَيٌل إلى الـردى      

  
  وإشماِت مخْلوٍق وإسـخاِط خـالقِ       

  َأرادوا عليا بالذي يعِجـز الـورى         
  

  ويوِسع قتـَل الجحفـِل المتـضايقِ        
  فما بسطوا كفا إلـى غيـر قـاطعٍ          

  
  وال حملوا رأساً إلـى غيـِر فـالقِ          

  لقد أقدموا لو صادفوا غيـر آخـذٍ         
  

  )٤(وقد هربوا لو صادفوا غير الحقِ       

  ولما كسا كعباً ثيابـاً طَغَـوا بهـا           
  

  )٥(رمى كلَّ ثوٍب من ِسناٍن بخـارقِ        

  ولما سقى الغيثَ الذي كفـروا بـه         
  

  )٦(سقى غيره في غيِر تلك البوارقِ       

  أتاهم بها حـشْو العجاجـِة والقنـا         
  

  )٧( تحشو بطـون الحمـالقِ     سنابكُها  

                                              
  .موضع بقرب الكوفة: الثوية )١(
  .القالئد: المخانق )٢(
  .ضيعة من أعمال بغداد: قُطْربل )٣(
أقدموا على الحرب ولكنهم وجدوا من أخذهم عند اإلقدام، ولحقهم عند لقد : يقول )٤(

  .الهرب
لما أنعم عليهم فألبسهم ثياب نعمته طغوا وتمردوا ولم يشكروا نعمته فسلبهم : يقول )٥(

  .النعمة باإلغارة عليهم وتقتيلهم
وا به أمطر لما أمطر عليهم الخير والجود وكفر: والمعنى. إنعامه عليهم: أراد بالغيث )٦(

  .عليهم العذاب ألنه أتاهم من عسكره في مثل السحائب البارقة
أتاهم بالخيل وقد أحاطت بها الرماح والغبار فهي حشو : يقول... أي بالخيل: أتاهم بها )٧(

إن الخيل تطأ : وقال العروضي. هذين، وحوافرها تحشو العيون بما تثير من الغبار
  .  ابكهارؤوس القتلى فتحشو حماليقها بسن
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  عوابس حلَّى يابس المـاء حزمهـا     
  

  )١(فهن على أوسـاطها كالمنـاطقِ       

  فليتَ َأبا الهيجا يرى خَلْـفَ تـدمرٍ         
  

  )٢(ِطواَل العوالي في ِطواِل السماِلقِ      

  وسوقَ علي مـن معـد وغيرهـا         
  

ــسائِق   ــي ِل ــي القُف ــَل ال تُعط   قبائ
ــشَير وبلْ   ــةٌ قُ ــا خَفي ــالن ِفيه   عج

  
  )٣(كَراءيِن في ألفاِظ َألْثـغَ نـاطقِ         

ــر فــوارٍك     تُخلِّــيهم النــسوان غي
  

  )٤(وهم خَلَّوا النِّسوان غير طوالـقِ       

  يفَـرقُ مـا بــين الكُمـاِة وبينَهــا     
  

  )٥(بضرٍب يسلِّي حره كـلَّ عاشـقِ        

  ِبكلِّ فـالٍة تُنِكـر اإلنـس أرضـها          
  

   ح األيـانقِ    ظعائن رملْي حالح ر٦(م(  

  توهمها  األعراب سـورةَ متْـرفٍ        
  

  )٧(تُذكِّره البيـداء ِظـلَّ الـسرادقِ        

  فـذكّرتَهم بالمـاِء سـاعةَ غَبــرت     
  

  )٨(سماوةُ كَلٍْب في ُأنوِف الحزائـقِ       

  وكانوا يروعون الملوك بَأن بـدوا       
  

  )٩(غالفِقوَأن نبتت في الماء نَبتَ ال       

                                              
)١( أتتهم الخيل كالحة وقد جفّ : يقول. ما جفّ من العرق: ويابس الماء. كالحة: عوابس

  .العرق على حزمها فابيض فأصبحت الحزم كأنها المناطق المحالَّة بالفضة
  .   المفازة المترامية األطراف: جمع سملق: السمالق. والد سيف الدولة: أبو الهيجا )٢(
أراد تبدد شمل هاتين القبيلتين بين ما تبدد من القبائل، . العجالنبني : بلعجالن )٣(

  .واختفاؤهما اختفاء راءين في لفظ ألثغ
  .مبغضات: فوارك )٤(
  .  يفرق سيف الدولة بين األبطال وبين نسائهم بضرب ينسي العاشق معشوقه: يقول )٥(
إنهم أبعدوا في الهرب :  يقول.النوق: األيانق. النساء المحموالت في الهوادج: الظعائن )٦(

  .  حتى انتشر نساؤهم في كل فالٍة منقطعة ال عهد لها باألنس
توهم األعراب أن إن حربك سورة متنعم إذا صار في البيداء : يقول. الوثبة: السورة )٧(

  .تذكر ما كان فيه من الظل والنعيم، فانصرف عنهم
  .الجماعات: الحزائق. ي كلبسماوة بن: سماوة كلب. أثارت الغبار: غبرت )٨(
. جمع غلفق وهو الطحلب: الغالفق. أقاموا في البادية: بأن بدوا. يخيفون: يروعون )٩(

إن هؤالء القبائل كانوا يخيفون الملوك بأنهم نشؤوا في البادية فال يكترثون للحر : يقول
أ والعطش، وأن الملوك ال صبر لهم عن الماء؛ ألنهم نشؤوا في جواره كما ينش

  .الطحلب في الماء
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  فهاجوك أهدى في الفال من نجومه     
  

  )١(وأبدى بيوتاً من أداحي النقـانقِ       

  وأصبر عن َأمواهـه مـن ِضـبابه      
  

ــِق   ــةً للودائ ــا مقْل ــفَ منه   )٢(وآلَ

  ألم يحذروا مسخَ الذي يمسخُ العـدا      
  

  )٣(ويجعُل أيدي اُألسِد أيدي الخرانقِ      

  وقد عاينوه فـي سـواهم وربمـا         
  

  )٤(مارقاً في الحرب مصرع مارقِ    أرى    

  مــنه   لَوفْــد نُميــٍر كــان َأرشــد ِم
  

  )٥(وقد طَردوا األظْعان طرد الوسائقِ      

  َأعدوا رماحاً من خضوٍع فطـاعنوا       
  

  )٦(بها الجيشَ حتى رد غَرب الفيالقِ       

فلم َأر َأرمـى منـه غيـر مخاتـٍل         
  

  )٧(وَأسرى إلى األعداء غير مسارقِ      

ولما فرغ أبو الطيب من إنشاد هذه القصيدة لم يلْقَ من سيده ما   
الفتقارها إلى الدقة، وعدم ارتقائها . تعود َأن يلقاه من رضاً واستحسان

إلى مستوى الحدث، فطلب األمير من شاعره قصيدةً ُأخرى تُوفِّي هذه 
لطيب قصيدتَه التي فنظم َأبو ا. الحملةَ حقَّها من الوصف الذي يليق بها

  :يقول فيها
                                            

موضع بيض النعام : جمع ُأدحي ككرسي: وأداحي. أظهر: أبدى. من الهداية: أهدى )١(
أثاروك بعصيانهم فكنت أهدى إليهم في الفلوات من النجم، وأظهر : يقول. من الرمل

  .بيوتاً من مبيض النعام
  .شدة الحر: جمع وديقة: الودائق )٢(
  .األنثى من ولد األرنب: انق جمع خرنقوالخر. قلب الخلقة: المسخ )٣(
  .المارق هنا الخارج عن الطاعة )٤(
الطريدة من الغنم أو : جمع وسيقة: الوسائق. قبيلة منهم استسلمت لسيف الدولة: نمير )٥(

إن بني نمير أتوك خاشعين فكانوا أرشد ممن هربوا عاصين، وطردوا : يقول. اإلبل
  .نساءهم كما تطرد الوسائق

يقول كان خضوع بني نمير بمنـزلة الرماح التي دافعوا بها . حده: ب كل شيءغر )٦(
  .عن أنفسهم

أي إنه ال يحتاج إلى المخاتلة . الذي يترقب غفلة: والمسارق. المخادع: المخاتل )٧(
  .  والمسارقة للظفر بعدوه
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  ــصار ــا ِق ــاً تُطاِعنُه ــواُل قَن   ِط
  

        بحـار ووغَـى في نَدى ك١(وقَطْر(  

ــاةٌ  ــاني َأن ــى الج ــك إذا جن   وفي
  

    ــار ــي احتق ــةً وه ــن كرام   تُظَ
  وَأخــذٌ للحواضــر والبــوادي     

  
    ــزار ــوده ن ــم تُع ــضبٍط ل   )٢(ب

ــساً  ــوحِش إن ــميم ال ــشممه ش   تَ
  

ــره فيع   ــاروتُنكـ ــا ِنفـ   )٣(روهـ

  وما انقـادت لغيـرك فـي زمـانٍ        
  

        غار٤(فتدري مـا المقـادةُ والـص(  

ــا  ــا عليه ــامر البقي ــع ع   وَأطم
  

    ــار ــك والوق ــا احتمالُ   )٥(ونَزقه

ــيهم  ــه إل ــسيفَ قائم ــتَ ال   وكن
  

        ك والِغـرارـد٦(وفي اَألعـداء ح(  

ــفرتاه  ــة شـ ــست بالبِديـ   فأمـ
  

  )٧(روأمـسى خلــفَ قائمـه الِحيــا    

  وكـان بنــو كـالٍب حيــثُ كعــب  
  

  )٨(فخافوا أن يصيروا حيثُ صـاروا     

  تلقَّــوا ِعــز مــوالهم بــذُلٍّ   
  

  )٩(وسار إلى بني كعـٍب وسـاروا        

                                            
قليل منك في إن الرماح الطوال التي تطاعنها قصار في حقك ألنها ال تنالك، وال: يقول )١(

  .  فالقطرة بمنـزلة البحر. الجود والحرب كثير
  .المراد بها العرب: نزار )٢(
إن العرب تدنو من طاعتك، فإذا أحست ما عندك من السياسة : يقول. تتشممه: تشممه )٣(

  .أنكرت ذلك إنكار الوحش إذا شمت ريح اإلنس
  .الذل: الصغار. االنقياد: المقادة )٤(
الخفة والطيش : والنـزق. اإلبقاء: البقيا. من الصرف ألنه أراد القبيلةمنع عامر  )٥(

أطمعهم في العصيان إبقاؤك عليهم وعدولك عن اإليقاع بهم، وحملهم عن : يقول
  .    الطيش أناتك وحلمك

زلون ـماءان بأرضهم كانوا ين:  والبِدية والحيار.حده: وغراره. مقبضة: قائم السيف )٦(
عصوك  في أيديهم وحده في أعدائهم، فلما هكنت سيفاً لهم مقبض: يقول. امعليه

  .صارت شفرتاه حيث هم
زلون ـماءان بأرضهم كانوا ين:  والبِدية والحيار.حده: وغراره. مقبضة: قائم السيف )٧(

عصوك  في أيديهم وحده في أعدائهم، فلما هكنت سيفاً لهم مقبض: يقول. امعليه
  .صارت شفرتاه حيث هم

أي كان بنو كلب حيث كان بنو كعب في العصيان فلما رأوا ما نزل بهؤالء من القتل  )٨(
  .والهوان خافوا أن ينزل بهم ما نزل بكعب من القتل والسبي

  .استقبلوا سيف الدولة بالخضوع وساروا معه وراء كعب: يقول )٩(
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  فَأقبلَهـــا المـــروج مـــسوماٍت
  

   ــيار ــزاَل وال ِش ال ه ــوامر   )١(ض

ــسبِطراً  يةَ مــلَم ــى س ــر عل   تُثي
  

ــشِّ    ــوال ال ــه ل ــاكَر تَحتَ   )٢(عارتَنَ

ــه   ــان في ــر الِعقْب ــاً تعثُ   عجاج
  

  ــار ــثٌ َأو خَب عو ــو ــَأن الج   )٣(ك

  وظلَّ الطعن فـي الخيلـين خَلْـساً       
  

        المـوتَ بينهمـا اختـصار ٤(كأن(  

ــالٍ    ــى قت ــراد إل ــزهم الطِّ   فل
  

   ــرار ــه الِف ــالِحهم في ــد س ٥(َأح(  

ــى   ــداء حتَّ ــالِعثْيِر البي ــا ب   غط
  

ــرِت ال   تحي ــشار ــالي والِع   )٦(مت

  وجاؤوا الصحصحان بـال سـروجٍ     
  

      ـقَط الِعمامـةُ والِخمـار٧(وقـد س(  

ــِت العــذارى مردفــاتٍ     وُأرهق
  

    غارــص ــيبيةُ ال ــِت اُألص   وُأوِطئ
  ــوير   وقــد نُــِزح الغُــوير فــال غُ

  
    ــار ــضه والِجف ييــا والب   )٨(وِنهي

ــستَغَاثٌ  ــدمر م ــر ت ــيس بغي   ول
  

ــ   ــار وت ــم دم ــمها لَه   دمر كاس
ــا    ــرْأي فيه ــديروا ال َأرادوا أن ي  

  
    ـــدارحهم بــرأٍي ال ي٩(فــصب(  

                                              
هي ليست وجه خيله إلى المروج ضامرة و: يقول. أراد مروج سلمية: المروج )١(

  .   السمان الحسنة المناظر: والشيار. بالهزيلة وال بالسمينة
تثير خيلك على هذا المكان غباراً : يقول. العالمة: الشعار. الغبار الممتد: المسبطر )٢(

  .منتشراً ال تعرف الخيل بعضها بعضاً
عقبان التي إن ال: يقول. األرض اللينة الرخوة: والخبار. السهل الكثير الرمل: الوعث )٣(

فكأن الجو أرض لينة ليست تغوص فيها . تسير مع الجيش تعثر في ذلك الغبار وكثافته
  .  أرجل الطير

ظلوا يتخالسون الطعن؛ فيسرع فيهم الموت حتى كأنه : يقول. اختالساً أو سريعاً: خلساً )٤(
  .اختصر الطريق إليهم

  .أحوجهم: لزهم الطراد )٥(
: والِعشار. جمع متلية وهي الناقة يتلوها ولدها: المتالي. غبارال: العثير. غطّى: غطا )٦(

  .التي قربت والدتها
  .صحراء بعينها: الصحصحان )٧(
مياه معروفة لما بلغوها نزحوها لما لحقهم من : الغوير ونهيا، والبييضة والجفار )٨(

  .العطش والجهد
  .ال سبيل إلى تقليبه: ال يدار )٩(
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ــأرضٍ  ــاروا ب ــا ح ــيٍش كلَّم   وج
  

     وَأقبــل َأقبلــتْ فيــه تحــار  
    الَقَــو ــفُّ َأغــرحعليــهي د  

  
   ــذار ــساق وال اعت ــةٌ تُ ١(وال دي(  

ــادي    ــج اَألع هــيوفُه م ــقُ س   تُري
  

ــلُّ دٍم أرا   ــاروكـ ــه جبـ   )٢(قتـ

  إذا فــاتوا الرمــاح تنــاولتْهم     
  

   ــار ــِش الِقف ــن العط ــاٍح م   بَأرم
ــاً    ــداماً وخلْف ــوتَ قُ ــرون الم ي  

  
   ــطرار ــوتُ اض ــارون والم   فيخت

ــادٍ    ــر ه ــسماوةَ غي ــلك ال   إذا س
  

   ــار ــه منـ ــتالهم لعينيـ   )٣(فقـ

ــرٍض   ٍك وعومــاَل بهــا علــى َأر  
  

   ــزار ــا م ــرقتَّين له ــُل ال   )٤(وأه

ــرٍ     ــو نُمي ــالفُراِت بن ــل ب   وَأجف
  

   ــوار ــذي زأروا خُ ــم ال ه٥(وزْأر(  

  فلم يسرح لهم فـي الـصبِح مـالٌ          
  

  ــار ــِل ن ــد لهــم باللي   )٦(ولــم تُوقَ

ــنهم   ــرض ع ــم ي ــى ل ــذار فت   ِح
  

     ــذار ــم الِح ــافع له ــيس بن   فل
  فأصــبح بالعواصــِم مــسِتقرا    

  
   ــرار ــِه قَ ــِر نائِل ــيس لبح   )٧(ول

   فــي كــلِّ أرٍضوأضــحى ذكــره  
  

  قــارــاِء بــه الع   تُــدار علــى الغن
ــاجداتٍ     ــُل س ــه القبائ ــر ل   تَِخ

  
  ــشِّفار ــنَّةُ والـ ــده األسـ   وتَحمـ

  كَأن شـعاع عـيِن الـشمِس فيـهِ          
  

    ــسار ــه انك ــصارنا من ــي َأب   فف
             حيـث رأتـه كعـب النـاس يراه

  
    ــتتار ــا اس ــا ِلناِزله ــأرٍض م   ب

                                              
ة وال يد وال دو إذا قتل عدوه لم يكن عليه قَ– سيد شريف – يحيط هذا الجيش بأغر )١(

  .ذر عن فعلهتيع
  .ةيِدال قود فيه وال : جبار )٢(
  .نت جثث قتالهم مناراً يهتدى بهااإذ ضل أحد بهذه الصحراء ك: يقول )٣(
  .ةقالرقة والراف: ان بلدان على الفرات وهماتوالرقَّ. بلدان قرب تدمر: أرك وعرض )٤(
  .زئيرهم خواراً أي انهزموا بالفرات فصار. صوت األسد، والخوار للبقر: الزئير )٥(
  .الماشية: المال )٦(
  .بالد حاضرتها أنطاكية: العواصم )٧(
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هـ  ورد على سيف الدولة ٣٤٤ولى سنة وفي مطلع شهر جمادى األ
َأن الدمستق فَردس فُقَّاس وجيوش الروم قد نزلوا على حصن الحدث، 
وأحكموا عليه الحصار، وقدروا أن الفرصةَ مواتيةٌ الستعادته من َأيدي 

وكان مِلكُهم ألزمهم قصده، وَأنجدهم بأصناف من البلغر والروس . المسلمين
فركب سيف الدولة وسار عن . معهم العدد الكثير والعددوالصقالبة، وأَنفذ 

حلب في جمادى اُألولى فنـزل رعبان وهي مدينة بالثغور بين حلب 
 خَربتْها وهي قلعة تحت جبل. وسميساط قرب الفرات معدودة في العواصم

هـ فأنفذ سيفُ الدولة أَبا فراس بن حمدان في قطعة من ٣٤٠الزلزلة في سنة 
  . لجيش، فأعاد عمارتها في سبعٍة وثالثين يوماًا

وفي أثناء إقامة سيف الدولة في رعبان كانت أخبار الحدث مستعجمة 
فلما ضجر من االنتظار ! عليه؛ ألن الروم ضبطوا الطرق ليخفى عليه خبرهم

سار زحفاً، فلما اقترب من الحدث عادت الجواسيس تُعلمه َأن العدو لما 
 عليه خيوُل المسلمين من عقبة يقال لها العبرى رحل، ولم تستقر به َأشرفت

. دار، وامتنع َأهُل الحدث من الِبدار بالخبر خوفاً من كمين يعترض الرسل
وأتت طالئعهم تخبر سيف الدولة . فنزل سيفُ الدولة بظاهر الحصن
فقال أبو الطيب يذكر نهوض سيف . بانصراف الروم إلى حصن رعبان

  :لة إلى ثغر الحدث، وما جرى في هذه الحادثةالدو
  ذي المعالي فليعلُـون مـن تعـالى       

  
ــال ال    ــذا وإالَّ فـ ــذا هكـ   هكـ

ــِه   ــوم ِبروقي ــنِْطح النج فٌ يــر   شَ
  

ــاال    ــُل اَألجبـ ــز يقَلِْقـ   )١(وعـ

       وسـيفُ الـد حاُل َأعدائنا عظـيم  
  

  ولة ابـن الـسيوف َأعظـم حـاال          
ــذ    ــوا الن ــا َأعجل ــسيراً  كُلَّم ير م

  
  )٢(َأعجلتــه جيــاده اإلعجــاال     

ــاال  ــد واألبطـ ــُل إالَّ الحديـ ــا تحمـ ــوارقَ األرِض مـ ــأتتهم خـ   )٣(فـ

                                            
  . يحرك:يقلقل. القرن: الروق )١(
كلما عاد إليهم نذيرهم سبقوه بالهرب قبل وصوله إليهم، ثم تلتهم جياد سيف : يقول )٢(

  . وجاوزتهمالدولة فلحقتهم
  .وهي خيل سيف الدولة. تقطع األرض بسرعة: خوارق األرض )٣(
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ــالال      ــاً  وِج ــا براقع ــع عليه ــسج النق ــد ن ــواِن ق ــاِت األل   )١(خافي

ــه صــدورها والعــوالي     حالفَتْ
  

ــواال   ــه اَألهـ ــن دونَـ   لَتَخوضـ
ــرو    ــك ال ــن الوٍن مِل ــوم اب   ال أل

  
ــاال    ــى مح ــا تمنَّ ــان م   ِم وإن ك

  أقلقتــه بِنيـــةٌ بــين ُأذْنَيـــهِ    
  

ــاال    ــسماء فن ــى ال ــاٍن بغ   )٢(وب

 ــي ــسع البنْ ــا اتَّ ــا رام حطَّه   كُلَّم
  

ــذاال    ــه والقَـ ــى جبينَـ   )٣(فغطَّـ

    لْغَـروالب قالبوالـص ع الـرومجمي  
  

ـ       اآلجـــاال عفيهـــا وتَجمــ
   ــوه ــورها فبنَ س ــدم ــصدوا ه   ق

  
ــاالوَأ   ــصروه فط ــي يق ــوا ك   )٤(ت

  واستجروا مكايـد الحـرب حتَّـى      
  

ــاال    ــيهم وب ــا عل ــا له   )٥(تركوه

  رب أمــٍر َأتــاك ال تَحمــد الفُعــاَل
  

ــاال     ــد اَألفعـ ــه وتَحمـ   )٦(فيـ

  أخذوا الطُّرقَ يقطعون بها الرسـلَ     
  

  )٧(فكـــان انقطاعهـــا إرســـاال  

ــوارِب إالَّ   ــر ذو الغ ــم البح   وه
  

ــرك آال    ــد بح ــار عن ــه ص   )٨(أن

 ــن ــاتلوك ولك ــم يق ــضوا ل مام  
  

ــاال    ــاك القت ــذي كف ــاَل ال   )٩(القت

                                            
أتتهم خيله، وقد تكاثف : يقول. قد خفي لونها لما عالها من الغبار: خافيات األلوان )١(

  .الغبار عليها حتى صار على وجوهها كالبراقع، وعلى متونها كالجالل
  .سيف الدولة: والباني.  رأسه لثقلها عليهكأن يحملها على: بين أذنيه. القلعة: البنية )٢(
  .مؤخر الرأس: القذال. البناء: البني. إنزالها: حطَّها )٣(
  .لما قصد الروم هدمها بعثوا سيف الدولة على إتمام بنائها وإطالته: يقول )٤(
جروا آالت الحرب إلى القلعة، ثم : يقول: الشدة: والوبال. آالتها: مكايد الحرب )٥(

ا عنها وتركوا آالتهم فكانت وباالً عليهم ألن أصحاب القلعة حاربوهم بسالحهم انهزمو
  .بعدما تركوه

  .   جلبهم أدوات الحرب التي ظفر بها المسلمون: واألفعال. هم الروم: الفعال هنا )٦(
حالوا دون وصول الرسل إلى سيف الدولة، فكان انقطاعهم عنه بمنزلة اإلرسال : يقول )٧(

  .واإلخبار
أي تالشت جيوشهم أمام . السراب: واآلل. جمع غارب:  أعالي األمواج: الغوارب )٨(

  .جيوش سيف الدولة
  .ما انهزموا عنك غير مقاتلين إالّ ألنهم بلَوك قبل هذا، فأدخلت الرعب في قلوبهم: يقول) ٩(
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       رمـن الـض والذي قَطَّع الرقـاب  
  

ــاال   ــع اآلمـ ــك قطَّـ   )١(ِب بكفّيـ

ــا  ــصارٍع عرفوه ــي م ــوا ف   نزل
  

ــواال    ــام واَألخ ــدبون األعم   )٢(ين

  َأبصروا الطعن في القلـوِب ِدراكـاً      
  

  )٣(روا الرمـاح خيـاالً    قبل أن يبص    

ــٌل ــك خيـ ــتْ ِطعانَـ   وإذا حاولـ
  

ــاال    ــا َأمي ــصرت َأذرع القن   )٤(َأب

  بسط الرعـب فـي اليمـين يمينـاً     
  

  )٥(فتولَّــوا وفــي الــشِّمال ِشــماال  

  ينفض الروع أيـدياً لـيس تـدري       
  

  )٦(أســيوفاً حملْــن أم أغــالال    

ــأرٍض      ــان ب ــال الجب ــا خ وإذا م
  

   والنـــزاالطلــب الطعــن هوحــد  
  )٧(مـا يـشُك اللَّعـين فـي أخــِذك الجـيشَ فهـل يبعـث الجيـوشَ نــواال          

     الحبائـَل فـي اَألر ينـِصب ما ِلمن  
  

ــالال   ــصيد اله ــاه َأن ي   ِض ومرج
ــاال      ــاً ِمزي ــِر ِمخلَط ــدِب والنه ــدرب واَألح ــى ال ــي عل   )٨(إن دون الت

  غــصب الــدهر والملــوك عليهــا
  

   وجنـِة الـدهِر خـاال      فبناها فـي    
  فهي تمشي مشْي العروِس اختيـاالً       

  
ــاِن دالال   ــى الزمـ ــى علـ   وتَثنَّـ

                                              
  .صر فهربوانإن السيف الذي قطع رقاب إخوانهم سابقاً قطع آمال هؤالء بال )١(
  .نزلوا في األماكن التي قتل فيها أقرباؤهم؛ فذكروهم وبكوا عليهم: يقول )٢(
اعتبر المتأخرون من الروم بالمتقدمين، فكأنهم : يقول. متخيالً: خياالً. متتابعاً: دراكا )٣(

  .  تخيلوا الطعن دراكاً ففروا قبل أن ينظروا إلى خيال الرماح
ش األعداء طعانك خيل إليهم من الرعب إذا أرادت جيو: يقول. الفرسان: الخيل )٤(

  .   والخوف أن الذراع من رماحك ميل
ه؛ تشاع فيهم الخوف حتى كأنه بسط يمينه في ميمنة جيشهم وشماله في ميسر: يقول )٥(

  .فتولّوا هاربين
أثر فيهم الفزع حتى ارتعدت أيديهم فال تقدر على الضرب، : يقول. الفزع: الروع )٦(

  .ل لهافكأن سيوفهم أغال
  .  أي كل جيش يبعثه إليك تغنمه، فكأنه يبعث الجيوش إليك لتكون عطاء لك )٧(
موضع قرب : والنهر. جبل قرب الحدث: واألحدب. المدخل إلى بالد الروم: الدرب )٨(

يلها أي يفارقها إلى غيرها، ايخالط األمور ثم يز: ورجل مخالط ِمزيال. الحدث
  .راد سيف الدولة حامي هذه القلعة الشجاع الداهية والم بذلكويوصف
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ــاال  ــاِن واَألوجـ ــور الزمـ ــِب جـ ــِرِد اَألكعـ ــلِّ مطَّـ ــا بكـ   وحماهـ
  في خمـيٍس مـن اُألسـود بئـيسٍ        
  

ــواال    ــوس واَألم ــن النف ١(يفترس(  

  من أطاق التمـاس شـيٍء ِغالبـاً       
  

  ــس ــم يلتم ــصاباً ل ــؤاالواغت   ه س
  كــلُّ غــاٍد لحاجــٍة يتمنَّــى      

  
ــاال     ــضنْفَر الرئب ــون الغ   أن يك

وبعد هذه القصيدة صمت أبو الطيب نحو َأربعة َأشهر ففي شهر   
هـ تُوفيت اُألخت الصغرى لسيف الدولة فقال ٣٤٤رمضان من السنة نفسها 

  : يعزيه بوفاتها ويسلِّيه بالكبرى
  إن يكن صبر ذي الرزيـة فَـضال        

  
ــالَّ    ــز األج ــضَل اَألع ــِن اَألف   تَكُ

ــال    ــك عقْ ــاِب فــوقَ الــذي يعزي ــا فــوقَ أن تُعــزى عــن األحب   أنــتَ ي
    ــز ــإذا ع ــدى ف ــك اهت   وبألفاظ
  

ــبال    ــتَ قَ ــه قُلْ ــذي ل ــال ال   اك ق
  قد بلوتَ الخطـوب مـرا وحلْـواً          

  
ــهال    ــاً وس ــام حزن ــلكتَ اَألي   وس

   فمــا يغْــِرب قــوالً وال يجــدد ِفعــالً    وقَتَلْــتَ الزمــان ِعلْمــاً    
  َأِجد الحـزن فيـك ِحفْظـاً وعقـالً         
  

  )٢(وأراه في الخَلْق ذُعـراً وجهـالً        

   عمــد ــاً لَ ــدموع عون ــر ال   إن خي
  

ــتهالَّ   ــةٌ فاسـ ــه رعايـ   )٣(بعثْتـ

  )٤(أيـن ذي الرقَّــةُ التــي لــك فــي الحــرِب إذا اســتُكِْره الحديــد وصــالَّ   

ــن    ــى    أي ــصوارِم تُفْل ــام بال ــروم واله ــتَ ال ــداةَ لقي ــا غ    )٥(خلَّفتَه
                                               

  .الشديد البأس: البئيس )١(
  .االعتبار بمن مضى: والعقل. الحفاظ على الود والوفاء له: الحفظ )٢(
إن خير الدمع عوناً على : يقول. االنسكاب: واالستهالل. حسن المحافظة: الرعاية )٣(

  .الحزن هو الذي سببه رعاية العهد
هذه الرقة والرحمة : يقول. صوت: وصل الحديد. ه على الضربُأكر: استكره الحديد )٤(

التي نشاهدها منك اآلن أين هي في وقت الحرب حين يكره الحديد على الضرب عند 
   . تجالد األبطال

  .تفصل عن أجسادها: تُفلى. الرؤوس: الهام )٥(
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  قاسمتْك المنون شخـصين جـوراً     
  

  )١(جعل الِقسم نفـسه فيـك عـدال         

ــلّى  ــؤاِد وس ــن الف ــرى ع س نــدر ــا أغْ ــذن بم ــا أخ ــستَ م ــإذا ِق   )٢(ف

ــى    ــك أوفـ ــتَ أن حظَّـ   وتيقَّنْـ
  

ــى    ــدك أعلـ ــتَ أن جـ   وتبينـ
ــ   ــري لق ــاولَعم ــغلتَ المناي   د ش

  
  )٣(باألعادي فكيـف يطْلـبن شُـغْال        

ــالَّ     ــالنَّواِل مِق ــيراً وب ــدهر أس ــن ال ــسيوف م ــشْتَ بال ــم انْتَ   )٤(وك

ــا      ــه فلم ــصرةً علي ــدها نُ ع  
  

ــبال    ــتال رآه أدرك تَ ــال خ   )٥(ص

ـ   ــ ــت تُبلي ــه أن ــه ظُنونُ   كَذَبتْ
  

  ـه وتبقى في نعمـٍة لـيس تَبلـى         
ــاِم   ــةٌ ِللِحم ــا ردِخطْب ــيس له    ل

  
ــال    ــسماةَ ثُك ــِت الم   )٦(د وإن كان

  وإذا لم تَِجـد مـن النـاِس كُفْـواً         
  

ــال    ــوتَ بع ــدٍر أرادِت الم   ذاتُ ِخ
ـ            ولذيذُ الحيـاِة َأنْفـس فـي النَّفْـ

  
  ِس وَأشْهى من أن يمـلَّ وَأحلـى    ـ  

ــ     ـوإذا الــشيخُ قــال ُأفٍّ فمــا ملْ
  

  َل حيـاةً وإنَّمـا الـضعفَ مـالَّ        ـ  
    ــباب ــحةٌ وش ــيِش ِص ــةُ الع   آل

  
ــى    ــرء ولَّ ــن الم ــا ع ــإذا ولَّي   ف

ـــ   ــب الدنْ ــا تَه ــسترد م ــداً تَ   أب
  

  يا فياليـتَ جودهـا كـان بخْـال        ـ  
ــالَّ     ــد ِخ الوج ــادر ــلٍّ يغ ـــم وِخ ــورثُ الغم ــٍة تُ ــون فرح ــتْ كَ   )٧(فكَفَ

                                            
. ةيعني أختيه، ذهب بالصغرى وترك الكبرى، وكانت هذه القسمة جائر: شخصين )١(

  .ولكن بقاءك حياً هو العدل
إذا قست الصغرى التي : يقول. عزى: سلّى. فرج: غادرن، تركن، سرى عنه: أغدرن )٢(

  .    أخذتها المنية بالكبرى التي بقيت لك وجدت في ذلك عزاء ألنها أبقت لك أحبهما إليك
  ايا شغالً بغيرهم؟أي شغلت المنايا بما تعمله من القتل في األعداء فكيف تطلب المن )٣(
  .تناول، وانتشل: انتاش )٤(
  .الثأر: والتبل. الغدر: الختل )٥(
وهنا جعل الثكل خطبة لها ألنها كانت . الموت: والحمام. طلب المرأة للزواج: الخطبة )٦(

أي لما استأثر بها الموت صار كأنه خاطب لها وإن كانت هذه الخطبة هي . بكراً
  .المسماة بالموت

 لو بخلت الدنيا ولم تجد ألغنت عن حصول فرحة تعقب بزوالها الغم، وعن :يقول )٧(
  .وجود صاحب يموت فيصير الحزن بعده صاحباً لمن فقده
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ــتَ    ــداً وال تُ ــظُ عه ــدِر ال تَحفَ ــى الغ ــشوقةٌ عل ــي مع ــالوه صو مم  
ــد   ــا تُ ــوَل فم ــاهر العق ــا الب   َأيه
  

  رك وصفاً أتعبـتَ ِفكْـري فَمهـال         
ــا   ــاطى تــشبهاً بــك أعي تع ــن م  

  
ــالَّ   ــك ض ــي طريق ــن دلَّ ف   ه وم

ــودك داعٍ    ــتهى خل ــا اش ــإذا م   ف
  

  )١(قاَل ال زلْتَ أو تـرى لـك ِمـثْال        

لتي وجهها َأبو الطيب إلى إن هذه المرثية ال تختلف كثيراً عن المراثي ا  
سيف الدولة يعزيه فيها عمن فقده من أهل بيته؛ إذْ ُأِخذَ عليه فيها غلبةُ الطابع 

فهي مراٍث َأمالها على . العقلي الفلسفي على الشعور اإلنساني النابع من القلب
الشاعر واجبه تُجاه سيده وولي نعمته لذلك اتخذ الرثاء وسيلةً إلى المدح 

فتملُّق األمير قد يصرفه عما يكون في . ليخفي عجزه عن الوفاء بحقّ المرثي
  .)٢(رثائه من القصور أو التقصير

ولم يخرج عن . وَأعقب هذه المرثية سكوتُ الشاعر نحو ستة أشهر
هـ حين اصطحبه سيفُ الدولة في ٣٤٥صمته إالّ في شهر صفَر من سنة 

هـ وكان على ٣٤٥طقة آمد في َأوائل سنة دوا منحملته على الروم الذين هد
فغادر على إثرها سيفُ الدولة حلب في الرابع عشر . رأسهم يوحنا شُمشْقيق

من محرم متَّجهاً إلى الرقَّة وحران، وهما مدينتان من مدن الجزيرة سبق 
ذكرهما، ثم إلى الران وهو حصن ببالد الروم في الثغر قرب ملَطْيةَ، ومنه 

ولما بلغ ِهنِْزيطَ َأحد الثغور الرومية، انهزم الروم . رقَنين وهو بلد بالرومإلى َأ
فتعقَّبهم سيفُ الدولة إلى أن وصل إلى ِحصن زياد بأرض أرمينية، وهو بين 
. آمد وملَطْية، وهو إلى ملطية أقرب، وذلك في السابع والعشرين من محرم

و من أنهار بالد الروم يوصف فأرسل جنوداً الستطالع نهر َأرسنَاس وه
وفي اليوم التالي سار بمحاذاة ضفته اليسرى حتى وصل إلى . ببرودة مائه

                                            
: إذا اشتهى أحد أن يدعو لك بالخلود فدعاؤه هو أن يقول لك: يقول. من الزوال: زلت )١(

إلى األبد ألنه لن وإن كان ذلك كذلك بقيت . ال زلت أي المتَّ حتى ترى لك مثيالً
  .يكون لك مثيل

  .٢٠٥-٢٠٤انظر مع المتنبي ص  )٢(
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َأرشوان على الضفّة الشمالية من نهر َأرسناس بالقرب من ملتقى الفرات 
الغربي، فعبر النهر بجيشه وقضى على شُمشِْقيق ِبطْريق الروم في تل 

ت الغربي وخرب ِحصنَه، ثم عبر نهر البطريق على الضفّة اليمنى للفرا
  .َأرسنَاس مثقالً بالغنائم

وفي يوم السبت الحادي عشر من شهر صفر حدثت معركة حامية 
الوطيس بين جيش سيف الدولة وجيش الروم، فهزمهم سيف الدولة هزيمةً 

وفي . ساحقة تاركين خلفهم نحو سبعة آالف قتيل، وعدداً كبيراً من األسرى
ليوم التالي دخل سيفُ الدولة مدينةَ آمد مكلَّالً بالنصر فأنشده أبو صبيحة ا

  :الطيب قصيدته األولى في َأعقاب هذه المعركة
ــشجعاِن ــَل شــجاعِة ال ــرأي قب   ال

  
ــاني   ــلُّ الث ــي المح ــو َأوٌل وه   ه

  فـإذا همـا اجتمعـا لـنفِس ِمــرةٍ      
  

  )١(بلغت مـن العليـاِء كـلَّ مكـانِ        

ــى     ــن الفت ــا طع ــهولربم   َأقْرانَ
  

ــرانِ    ــاعِن اَألق ــَل تَطَ ــالرأي قب   ب
  لوال العقـوُل لكـان َأدنـى ضـيغمٍ       

  
  أدنى إلـى شـرٍف مـن اإلنـسانِ          

  ولَماَ تفاضـلِت النفـوس ودبـرت        
  

  )٢(َأيدي الكُمـاِة عـوالي المـرانِ        

  قاد الجياد إلى الطِّعـان ولـم يقُـد          
  

ــانِ    ــادات واألوط ــى الع   )٣(إالَّ إل

   سـتر العيـون غُبـاره      في جحفلٍ   
  

ــي اآلذانِ    ــِصرن ف ــا يب   )٤(فكأنَّم

        ظفَّـرم البعيـد يرمي بهـا البلـد  
  

ــب دانِ     ــه قري ــد ل ــلُّ البعي   ك
ــبجٍ     ــِة من ــا بتُرب ــأن أرجلَه   فك

  
  )٥(يطرحن َأيـديها بحـصِن الـرانِ       

                                            
  .اإلباء وعزة النفس: القوة والشدة، والمراد: المرة )١(
  .الرماح اللينة: عوالي المران )٢(
قاد خيله إلى طعان األبطال في الحرب، وذلك عادة له وإلى وطنه ألنه من : يقول )٣(

  .المعركة في وطن
لقد تكاثف غبار هذا الجيش حتى ستر العيون فال تبصر فيه . جيش العظيمال: الجحفل )٤(

  .الخيل طريقها لذلك تنصب آذانها إذا أحست بشيء وكأنها تبصر بها
  .يريد سعة خطوها في العدو كأن أرجلها بالشام وأيديها بالروم لبعد مواقع أيديها من أرجلها )٥(
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  حتى عبـرن بأرسـناس سـوابحاً      
  

  )١(ينشرن فيـه عمـائم الفُرسـانِ        

  قمصن في مثِل المدى مـن بـاردٍ       ي  
  

  )٢(يذَر الفحـوَل وهـن كالخـصيانِ      

  ركض األميـر وكـالُّلجيِن حبابـه        
  

  )٣(وثنى اَألعنَّـة وهـو كالعقيـانِ        

  خضعت ِلمنْصِلك المناِصـُل عنْـوةً       
  

ــاِن   ــائر األديـ ــك سـ   وَأذلَّ ِدينُـ
  ما ِزلْتَ تَضربهم ِدراكاً فـي الـذُّرا         

  
  رباً كـأن الـسيفَ فيـه اثنـانِ        ض  

  خص الجمـاجم والوجـوه كأنمـا        
  

ــاِن   ــسومهم بأم ــكَ ج ــاءت إلي   ج
  قد سودت شَجر الجبـاِل شـعورهم        

  
ــانِ    ــِسفَّةَ الِغرب ــه م ــَأن في   )٤(فك

  وجرى على الورِق النجيع القـاني       
  

  )٥(فكَأنَّه النـارنج فـي األغـصانِ        

      العمـاد العرب رت رفعت بكوصـي   
  

ــراِن   ــوِك مواقــد الني   )٦(قمــم المل

ــا    ــك وإنَّم ــرهم إلي ــساب فخ   َأن
  

ــدنانِ    ــى ع ــلهم إل ــساب َأِص   َأن
  يـا مـن يقتِّـل مـن أراد بـسيفهِ       

  
  َأصــبحتُ مــن قــتالك باإلحــساِن  

فإذا رأيتُـك حـار دونَـك نـاظري          
   

  وإذا مــدحتُك حــار فيــك لــساني  
                                              

  .نهر بالروم بارد الماء جداً: أرسناس )١(
إن الخيل تثب في هذا النهر الذي هو كالمدى : يقول. السكاكين: المدى. يثبن: يقمصن )٢(

  .لتجمد مائه، حيث يدع الفحل كالخصي لتقلص خصيتيه
عبر سيف : يقول. الذهب: العقيان. الفقاقيع التي تعلو الماء: الحباب. الفضة: اللجين )٣(

 وجرت فيه دماؤهم عاد أحمر الدولة هذا النهر وماؤه أبيض كالفضة فلما قتلهم
  .كالذهب

   . القريبة من األرض: المسفّة )٤(
لما بعثر شعورهم على األشجار اسودت، ولما جرت دماؤهم على ورق الشجر : يقول )٥(

  .أحمر فصار كأنه النارنج في األغصان
دوا ارتفعت بك العرب وشرفت، وقاتلوا الملوك فأوق: يقول. األبنية الرفيعة: العماد )٦(

  .على رؤوسهم نار الحرب، أو جعلوا جماجمهم أثافي احتقاراً لهم
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 إلى حلب، نُمي إليه أن البطريق َأقسم أمام وبعد عودة سيف الدولة مظفَّراً
مِلِكِه بَأنه سوف يتصدى له في الدرب، وسأله َأن ينْجده ببطارقته وعدده وعدِده؛ 

وعلى إثر ذلك نظم المتنبي قصيدةً ُأخرى َأنشدها سيفَ الدولة . ففعل؛ فخاب ظنُّه
  :ب حيث قالسنةَ خمٍس وأربعين وثالِث مئة، وهي آخر ما َأنشده بحل

     مى الوغى نَدقْبقبى اليميِن على عع  
  

        مالقَـس ك في إقـداِمكزيد١(ماذا ي(  

  وفي اليميِن على ما أنـتَ واِعـده       
  

        ـتَّهم٢(مادلَّ أنـك فـي الميعـاِد م(  

  آلى الفتى ابن شُمـشِْقيٍق فَأحنثـه      
  

      ى عنده الكَِلممن الضرب تُنس ٣(فتى(  

   ِلـفٍ   وفاعٌل ما اشتهى يغنيه عن ح  
  

      مالفعِل والكَر ٤(على الِفعال حضور(  

  كلُّ السيوِف إذا طال الضراب بهـا      
  

        سـيِف الدولـة الـسَأم ها غيرسمي  
  ــه ــى ال تَحملُ ــُل حت ــِت الخي   لوكَلَّ

  
    ــم ــه الِهم ــى أعدائ ــه إل   تحملتْ

   والـزعم الـذي زعمـوا      أين البطاريقُ والحلْفُ الذي حلَفُوا ِبمفْـِرِق الملْـكِ          
ــوِلهم   ــذاب ق ــوارمه إك ــى ص   ولَّ
  

   ــم ــا الِقم ــِسنةٌ أفواهه ــن َأل فَه  
  نواطقٌ مخِبـراتٌ فـي جمـاجمهم        

  
  عنه بما جهلوا منـه ومـا عِلمـوا       

ــودةً    ــاةً مق ــَل محف ــع الخي   الراج
  

          مبـار أهلُهـا، إر٥(من كّل مثِل و(  

ــٍق المغــروِر ســاكنُها   كَتَــلِّ بطري
  

   ــم واَألج ــسرين ــأن دارك ِقنَّ   )٦(ب

                                            
يشير إلى تكذيب البطريق الذي حلف لملك الروم بأنه سيظفر بسيف . العاقبة: العقبى )١(

  .الدولة ولكن عاقبة قسمه الندم، ألن اهللا خيب ظنه
  .لو كنت ممن إذا قال وفى لم تحتج إلى اليمين: يقول )٢(
أقسم البطريق أنه : يقول. نقض يمينه: أحنثه. بطريق الروم: ابن شُمشْقيق. لفح: آلى )٣(

 أراه من - يعني سيف الدولة -فتى . سيظفر بسيف الدولة، فاضطره إلى نقض يمينه
  .شدة الضرب ما أنساه كالمه ووعده

  .سيف الدولة: الفاعل )٤(
جيل من الناس هلكوا في : موإر. مدينة قديمة الخراب قيل كانت مساكن عاد: وبار )٥(

  .إنهم من عاد: قديم الدهر يقال
مكان بقرب : واألجم. وقنّسرين كورة بالشام بالقرب من حلب. بلد بالروم: تل بطريق )٦(

  .  الفراديس



 

 -٢٣٩-

  وظنِّهم  َأنَّك المصباح فـي حلَـبٍ       
  

        ١(إذا قصدتَ سواها عادها الظُلَـم(  

  فلـم تُـِتم سـروج فـتح ناظرهـا       
  

         دحمـزفْنيـه مفـي ج إالَّ وجيشُك  
ــا    ــاً وبقْعتَه ــذ حران ــع يأخ   والنق

  
  أحيانــاً وتلتــثم ِفرتَــس والــشمس  

  مـِسكةً      سِن الـراِن مِبحص تمر بح  
  

          خُْل لـوال َأنَّهـا ِنقَـم٢(وما بها الب(  

  وشُزب َأحمِت الـشِّعرى شـكائمها       
  

        كَـمتَها علـى آنافهـا الحم٣(ووس(  

ــا    ــِسمنيٍن بحيرتَه ــى وردن ِب   حت
  

        ـم٤(تَِنشُّ بالماِء في َأشـداقها الُّلج(  

  ائلـةً وأصبحت بقُرى ِهنْــزيطَ ج      
  

        ـم٥(ترعى الظُّبى في خصيٍب نبتُه الِّلم(  

           رـصبهـا خُلْـداً لـه ب فما تركن  
  

      م٦(تحت التراِب وال بـازاً لـه قَـد(  

           ـدعـه ِلبراً لـه مـن ِدروال ِهزب  
  

         ـشَمهها ح٧(وال مهاةً لها من ِشـب(  

  وجاوزوا َأرسنَاساً معـِصمين بـه       
  

  )٨(عـِصم وكيف يعِصمهم ما ليس ينْ      

  وما يصدك عن بحـٍر لهـم سـعةٌ          
  

          مٍد لهـم شَـمك عن طَـووما يرد  
                                              

  .مكان كالبطحاء يعرف ببقعة حران: البقعة. العين: الناظر: بلد قرب حران: سروج )١(
  .بخيلة بالمطر: ممسكة. موضع: وحصن الران. الدولةالمراد بها جيش سيف : سحب )٢(
. يطلع في فصل الصيف: نجم: الشِّعرى. الفرس الضامر: جمع شازب: شزب )٣(

جمع حكمة ما أحاط : والحكم. الحديدة المعترضة في فم الفرس: جمع شكيمة: الشكائم
   . من اللجام بالحنك

حينما وردت هذه الخيل تلك : يقول. صوت الماء إذا غال: والنشيش. موضع: سمنين )٤(
  .البحيرة سمع ِللُجمها نشيش في أشداقها لشدة حرارة الحديد

أصبحت خيل : يقول. جمع ظبة، حد السيف: والظبى. موضع ببالد الروم: هنـزيط )٥(
  .سيف الدولة جائلة بقرى هنـزيط والسيوف ترعى في شعور األعداء يعني رؤوسهم

ف من اختبأ منهم تحت األرض، وال من تعلّق برؤوس الجبال ما تركت السيو: يقول )٦(
  .كالبازي

  .لم تترك السيوف منهم بطالً كالهربر وال امرأة حسناء كالمهاة: أراد )٧(
  .ممتنعين: معصمين. نهر معروف ببالدهم: َأرسناس )٨(
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ــه ــدمتَهم بخمــيٍس َأنــت غُرتُ ص  
  

        ـمفـي وجهـه غَم تُه١(وسمهري(  

         مهـسوموكان َأثبتَ مـا فـيهم ج  
  

   تنهــزم حولــك واألرواح ـسقُطْني  
   ــه ــشْقيٍق َأليتَ شُم ــن ــلَم اب وَأس  

  
  )٢(انْثَنى فهو ينَأى وهي تبتـسم     َأالَّ    

  ترد عنـه قنـا الفرسـان سـابغةٌ          
  

        ـماَألسنَِّة في أثنائهـا ِدي بو٣(ص(  

  تَخُطُّ فيها العـوالي لـيس تَنْفُـذها         
  

   ــم ــا قَلَ ــناٍن فوقه ــلَّ س ــأن ك   ك
  َألهى الممالك عن فخٍر قفلـتَ بـه         

  
       والـنَّغَم دامِة واَألوتـارالم ٤(شُرب(  

  داً فـوقَ شـكر اِهللا ذا شُـطَبٍ        مقلَّ  
  

        مبأمضى منهمـا الـنِّع ٥(ال تُستدام(  

  َألقتْ إليك ِدمـاء الـروم طاعتهـا         
  

      مد فلو دعوتَ بـال ضـرٍب أجـاب  
  نفت رقـاد علـي عـن محـاجره          

  
        لُـمهـا الحنفساً غير جفري ٦(نفس(  

  القائم المِلك الهادي الـذي شَـِهدتْ        
  

ــ   ــه وه قيامــم ــرب والعج الع داه  
  ابن المعفِّـِر فـي نجـٍد فوارسـها       

  
  موالحــر ــه كُوفــان   )٧(بــسيفه ول

ــه    ــد رؤيت ــاً بع ــبن كريم   ال تَطْلُ
  

  إن الكرام بَأسـخاهم يـداً خُتِمـوا         
ــاعِرهِ    ــد ش ــشعٍر بع ــاِل ب   وال تُب

  
       ممالص القوُل حتى ُأحِمد ٨(قد ُأفِْسد(  

                                              
 الشعر كثرة: والغمم. الرماح: والسمهرية. شريف القوم: والغرة هنا. الجيش: الخميس )١(

  .وإسبالُه على الوجه
  .أي إن أليته تسخر منه: وهي تبتسم. القسم: األلية. ترك: أسلم )٢(
  .أي إن وقع األسنة في هذه الدرع كديمة المطر تتابعاً )٣(
  .يعني أصحاب الممالك: الممالك )٤(
  .أي سيفاً في متنه طرائق: ذا شطب )٥(
  . تسكن إلى األحالم، وال لما تزينه من بلوغ اآلمالنفى الرقاد عن عينيه نفس كبيرة ال: يقول) ٦(
حرب أبيه أبي الهيجاء للقرامطة وإفناءه : يعني. مكة: والحرم. اسم للكوفة: كوفان )٧(

  .إياهم، وواليته الكوفة وطريق مكة
. فسد قول الشعر فخليق به أال يسمع شعراً سوى شعره: ثم قال. نفسه: يريد بشاعره )٨(

  .تى يتفادى سماع مثل هذا الشعرفالصمم محمود ح
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إنه : قلتُ ألبي الطيب وقتَ قراءتي هذه القصيدة عليه« :قال ابن ِجنِّي
: ليس في جميع ِشعرك أعلى كالماً من هذه القصيدة، فاعترف بذلك وقال

 ذلك يعني أن أبا الطيب كان قد عقَد العزم على الرحيل بعد  )١(»كانتْ وداعاً
وفي . يأن تيقَّن من عدم قدرته على االستمرار في ِخدمة األمير الحمدان

  :هـ ومطلعها٣٤١التي أنشدها سيفَ الدولة سنة قصيدته الميمية 
 ــِبم ــه شَ ــن قلبــاه مم   واحــر قلب

      
        ـقَمومن بجسمي وحالي عنـده س  

إشارةٌ بينة إلى أنه قد ضاق ذرعاً بمقامه في بالط األمير، لذا فهو   
 برِمه واستيائه وقد عبر في أكثر من مناسبة عن. يتهدده بالرحيل إلى مصر

 له، وتْأليب نَهم وشُغْلَهم الشاغَل الكيددياد والمبغضين الذين جعلوا دمن الحس
ولكن تأخُّر الشاعِر في مدح حاميه . األمير عليه، وفي مقدمة هؤالء أبو فراس

. شقَّ عليه، فأكثر أذاه، وسمح لحاسديه ومبغضيه بالتطاول عليه في مجلسه
 ما عِرف به أبو الطيب من ِحدة المزاج، والتعاظُم المفِْرط؛ يضاف إلى ذلك

أما القشَّة التي قصمت ظهر البعير كما يقال فهي ما . مما عمق الشُقَّة بينهما
هـ بين ابِن خالوية وّأبي الطيب في ٣٤٦الشهور األولى من سنة حدث في 

: إن َأباه حدثه قال: كقال عبد المحسن بن علي بن كوج. مجلس سيف الدولة
كنتُ بحضرة سيف الدولة أنا وأبو الطيب اللغوي، وَأبو عبداهللا بن خالويه 

النحوي . ب الُّلغويخالويه مع َأبي الطي وقد جرت مسَألةٌ في اللغة تكلَّم فيها ابن
بما َأال تتكلَّم يا أبا الطيب؟ فتكلَّم فيها : فقال له سيفُ الدولة. والمتنبي ساكت

فأخرج من كُمه . قوى حجة َأبي الطيب الُّلغوي، وضعف قوَل ابِن خالويه
اسكُتْ ويحك، فإنك َأعجمي، : فقال له المتنبي. مفتاحاً حديداً ليلكُم به المتنبي

فضرب وجه المتنبي بذلك المفتاح فَأسال ! وَأصلُك خُوزي، فما لك وللعربية؟
وثيابه؛ فغِضب المتنبي لذلك، إذْ لم ينتصر له سيفُ الدولِة ال دمه على وجهه 

 وعلى إثر هذه »)٢(فراِقه سيفَ الدولِةقَوالً وال فعالً؛ فكان ذلك َأحد أسباب 
                                            

   عن شرح المعري١٠٤ ص -ذكرى أبي الطيب  )١(
  .٨٧الصبح المنبي ص )٢(
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 ِعدوقناً باستحالة البقاء في حلب؛ فأخذ يمن المجلس م الحادثة انسحب المتنبي
سيِف الدولة استأذنه في المسير إلى إقطاعه ولكيال يثير شكوك . العدةَ للرحيل

صبيحة بوم من أيام وفي . في ضيعة الصفِّ من معرة النعمان، فَأِذن له بذلك
 بلداً فلم يجد«هـ غادر المتنبي مدينةَ حلب إلى غير رجعة ٣٤٦أوائل سنة 

 ثم أرسل إلى »)١(؛ َألن حمص من عمل سيف الدولةيأوي إليه َأولى من دمشق
  :ر هذه األبيات زيادةً في التلطُّف والحيطةاألمي

  أيا راميـاً يـصمي فـؤاد مراِمـهِ        
  

  )٢(تُربـي ِعـداه ريـشَها ِلـسهاِمه      

  َأسـير إلـى إقطاعــه فـي ثيابــه     
  

  )٣(على ِطرِفه مـن داِره بحـساِمهِ        

  وما مطَرتِْنيِه مـن البـيِض والقنـا      
  

  )٤(وروِم الِعِبدى هـاطالتُ غَماِمـهِ       

  بالمـاِل والقُـرى      فتى اإلقليم بهي   
  

  ومن فيه مـن فُرسـانِه وِكراِمـه         
  ويجعـُل مـا خُولْتُــه مـن نواِلــه     

  
  )٥(جزاء لما خُولتُـه مـن كالِمـهِ         

  فال زالِت الشمس التي في سـمائه        
  

  )٦(مطالعةَ الشمِس التي في ِلثاِمـه        

ــه    ــدور بوجه ــاز الب   وال زال تَجت
  

  )٧(قـصانها وتماِمـه   فَتَعجب مـن نُ     

                                              
  . عن شرح المعري١٠٤ذكرى أبي الطيب ص )١(
يريد أنه ال يخطئ هدفاً فهو . المطلب: المرام. إصابة المقتل في الرمي: اإلصماء )٢(

يش ليزود به سهامه، وكأنهم بصير بمواضع الظفر به كما أن أعداءه يربون الر
  .يعينونه على أنفسهم

إن جميع ما أملكه، واتصرف : يقول. الحسام، السيف القاطع. الفرس الكريم: الطرف )٣(
  .به من نعمته وعطاياه

أي أسير فيما أمطرني به سحاب جوده من السيوف . الغمام السحاب. العبيد: العبدى )٤(
  .والرماح يحملها العبيد الرومية

أي إنه يجازيني بنواله إذا مدحته بما أستمده من . العطاء: النوال. ملّكه إياه: خوله كذا )٥(
  .كالمه الذي يلهمني الشعر

  .  أي ال زال باقياً بقاء الشمس. وجهه: الشمس التي في لثامه )٦(
  .أي تعجب البدور من نقصانها في حين يبقى هو بدراً تاماً. أراد بدر كل شهر: البدور) ٧(



 

 -٢٤٣-

  
    الطريق إىل مصر

  
 انتقل أبو الطيب من مملكة سيف الدولة إلى مملكة كافور 

وبذلك يكون قد ختم فصالً مهماً من فصول حياته ذاق فيه . اإلخشيدي
حالوة النعيم مثلما ذاق فيه مرارة الكيد والحسد، بيد أنه بلغ قمة مجده 

اكم يهودي من أهل تدمر يعرف بابن ملَك وكان بدمشق ح. الفَني بال منازع
فطلب من أبي الطيب أن يمدحه؛ فَثقَُل عليه . من قبل كافور اإلخشيدي

أن َأبا الطيب في دمشق؛ : ذلك، فغضب عليه، وكتب إلى سيده بمصر
لم أقصد العبد : فأجابه حاكم دمشق بخبث بأنه قال. فأرسل كافور في طلبه

يعني َأنوجور بن محمد اإلخشيد الذي .  ابن سيدهوإنما قصدي) كافور(
سبق للمتنبي َأن تقَّرب إليه في دمشق عِقب موت والده اإلخشيد سنة 

وهو اآلن َأعجز . هـ ولكنه كان ولداً عاجزاً ال يمكن التعويُل عليه٣٣٤
ُل  من ذي قبل حيث ترك تدبير اُألمور للوصي عِقب مؤامرٍة دبرها رجا

ستعادة سلطته المفقودة، ولكن المؤامرة باءت بالفشل وعاد حاشيته ال
َأنُوجور إلى عزلته وخموله؛ لذلك لم يجد أبو الطيب أمامه إالَّ خياراً واحداً 

  .أال وهو التوجه إلى الحاكم الفعلي لمصر أبي المسك كافور
ا ونَبتْ دمشقُ بأبي الطيب فسار منها إلى الرملة؛ فَحمل إليه َأميره«

هدايا وخَلَع عليه، وحمله على ) حاميه من قبل(الحسن بن عبيد اهللا بن طُغْج 
 وسأله المدح، فاعتذر وذلك »)١(فرس جواد بمركب ثقيل، وقلَّده سيفاً محلَّى

إشفاقاً منه َأن يمدح أحداً قبل كافور فيغضبه، ولوال هذا ما ضن بمدحه على 
  . العطاء سابقاً والحقاًابن طغج، وهو الذي َأغدق عليه 
                                            

  .١١٠الصبح المنبي ص  )١(
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ترونه يبلغ الرملةَ وال : وكان كافور اإلخشيدي يقول ألصحابه« َأ
  ثم كتب كافور يطلبه من أمير الرملة.يأتينا؟ وُأخِبر المتنبي َأنه واجد عليه

إن أبا الطيب كان متردداً بعض الشيء في الذهاب : وقيل» )١(فسار إليه
لكن رغبته في إغاظة سيف الدولة ومن إلى مصر واالرتهان لكافور، و

حوله من الحساد والمبغضين، وطمعه في الوالية التي طالما طمح إليها، 
وجاهد في سبيلها، واحتمل ألجلها ألواناً من األذى والعذاب كانا من أهم 
الحوافز له على التوجه إلى عدوه الَّلدود الذي يرجو أن يلقى في كنفه 

ذلك على الرغم من معرفته بأن ذلك . وربما الواليةاألمن والرضا، 
الوصي القائم على شؤون الدولة اإلخشيدية عبد َأسود من أصل حبشي، 
و نوبي، جِلب إلى الفُسطاط طفالً في العاشرة من عمره، وسمي كافوراً  َأ

اشتراه سيده محمد اإلخشيد بثمانية عشر ديناراً من بعض  «لسواده الشديد
ـَّا رأى ر ؤساء مصر، وَأعتقه، ثم رقَّاه حتى جعله من كبار القواد؛ لَم

 ثم لم يلبث أن قاد الجيوش لحرب »)٢(منه الحزم والعقَل وحسن التدبير
ولما مات اإلخشيد ظن . ابن رائق، كما هزم سيفَ الدولة في ِقنَّسرين

حف نحو دمشق سيفُ الدولة َأن بوسعه االستيالء على جنوب الشام فز
واستولى عليها ثم تقدم إلى الرملة، فسار إليه كافور فهزمه وأخرجه من 
دمشق، ومن حلب، ثم اصطلحا على أن تكون حلب لسيف الدولة ودمشق 
وما واالها البن اإلخشيد أنوجور الذي أخذ له كافور البيعة بعد وفاة والده 

اً وحاكماً فعلياً وعاد به من دمشق إلى مصر، فأصبح أبو المسك وصي
لدولة مترامية األطراف تشمل مصر والحجاز والقسم الجنوبي من الشام 

  .حتى دمشق
                                            

  .١١٠الصبح المنبي ص  )١(
  . نقالً عن الذهبي١٠٨ أبي الطيب ص ذكرى )٢(
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  من الرملة إىل الفسطاط

  
توجه أبو الطيب من الرملة إلى مدينة الفُسطاط التي تبعد عنها نحو 

سالكاً الطريق التي تصل الشام بمصر فخرج من  )١(إحدى عشرة مرحلة
دة على نصف مرحلة من الرملة إلى ُأبلَينَى وهي ببنَى ومنهم من يقول ي

الرملة فيها قبر صحابي، يقول بعضهم هو قبر أبي هريرة راوي الحديث 
ومنها إلى يزدود َأو . قبر عبداهللا بن أبي سرح: المعروف، وآخرون يقولون

 ومن يزدود إلى غزة وهي مدينة. َأزدود وهي مدينة صغيرة قريبة من يبنى
  :حسنة كثيرة الخير ولها ربض، قال أبو ذؤيب الهذلي

فما فَضلةٌ من َأذرعاٍت هـوتْ بهـا       
                  

  )٢(مذَكَّرةٌ عـنْس كهاديـِة الـضحلِ       

ــمنتْها إداوةٌ    ــالفةُ راٍح ضـ   سـ
  

ــِل   حــؤِخرِة الر فٌ لمــرةٌ ِرد قي٣(م(  

تَزودها من َأهـِل بـصرى وغَـزٍة           
  

  )٤(على جسرٍة مرفوعِة الذيِل والِكفْلِ      

  بأطيب ِمن فيها إذا جئـتُ طارقـاً           
    

  )٥(ولم يتبين صادقُ اُألفُق المجلـي       

وبها قبره؛ ) ص(وفي غزة مات هاشم بن عبد مناف جد رسول اهللا   
، )٦(وبها ولد أبو عبداهللا محمد بن إدريس الشافعي. غَزةُ هاشم: لذلك يقال لها

  :وانتقل إلى الحجاز طفالً، فأقام وتعلَّم العلم هناك ويروى له يذكرها
                                            

  .المسافة يقطعها السائر في نحو يوم، أو ما بين المنـزلين: المرحلة )١(
  .الصخرة الملساء في فم البئر: هادية الضحل. ما بقي من الشيء: الفَضلَة )٢(
  .رمطلية بالقا: مقيرة )٣(
  .مشمرة: مرفوعة الذيل. جسيمة: جسرة )٤(
  .البياض المعترض في األفق، وقبله الفجر الكاذب: صادق األفق المجلي )٥(
ولد في غزة، ونشأ في مكة، والزم ) م٨٢٠-٧٦٧= هـ ٢٠٤-١٥٠: (اإلمام الشافعي )٦(

ح توفي بمصر، وقبره معروف في القاهرة بسف. اإلمام مالك في المدينة ودرس عليه
  .له تصانيف كثيرة منها كتاب األم في الفروع. جبل المقَّطم
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  وإني لَمـشتاقٌ إلـى أرض غَـزةٍ       
  

  وإن خانني بعـد التفـرق كتمـاني        
سقى اهللا أرضاً لو ظَِفـرتُ بتُربهـا        

                            
  كَحلْتُ به من شدِة الوجـد أجفـاني       

 مرحلة وهي مدينة عامرة وفيها سوق، وجامع ومن غزة إلى رفح  
ومنبر وفنادق وأهلُها من لَخْم وجذام، وفيهم لُصوصية وإغارة على َأمتعة 

ومن . حتى إن كالبهم َأضرى كالٍب ِبسِرقة ما يسِرق مثلَه الكالب. الناس
والغالب . رفح إلى العريش مرحلة وهي مدينة ذات جامعين مفترقة المباني

وبها فواكه، وثمار حسنة، وهواؤها . ا الرمل، وهي قريبة من الساحلعليه
صحيح طيب، وماؤها حلو عذب، وبها نخل كثير، وفيها صنوف من 

ومنها إلى الورادة . التمور، ورمان يحمل إلى كّل بلد، وَأهلُها من جذام
فيها . مرحلة، وهي منــزل في وسط الرمل والماء الملح من أعمال الجفار

سوق للمتعيشين ومنازل لهم ومسجد، ومبرجةٌ للحمام، يكتب ويعلَّق على 
ومن الورادة إلى البقَّارة . َأجنحتها، ويرسُل إلى مصر بالوارد والصادر

والفَرما مدينة صالحة . مرحلة وهي قرية صغيرة، ومنها إلى الفَرما مرحلة
طَب، والسمك، غير طيبة الماء، على نحر بحر الروم كثيرة النخيل، والر

َيِردها التُّجار في البر والبحر ليالً ونهاراً من الفُسطاط والشام ألنها على 
ومن الفَرما إلى الهامة موضع بتيه مصر . الطريق، وسابلتُها غير منقطعين
ومنها إلى ِبلِْبيس وهي مدينة صالحة تبعد . وهي كورة واسعة فيها جبل ُأالق

طاط مرحلة، تليها مدينة الفُسطاط التي وصل إليها أبو الطيب في عن الفُس
هـ والفُسطاط مدينة مصر العظمى، ٣٤٦َأواخر جمادى األولى من سنة 

وهي على شمال النيل ألنه يجري في نحرها بين المشرق والجنوب، وهي 
ولى مدينة حسنة، ينقسم لديها النيل قسمين، فيعدى من الفُسطاط إلى عدوة ُأ

فيها أبنية حسنة، ومساكن جليلة تُعرف بالجزيرة، ويعبر إليها بجسر فيه نحو 
ثالثين سفينة، ويعبر من هذه الجزيرة على جسر آخر إلى القسم الثاني 
. كالجسر اَألول إلى أبنية جليلة ومساكن على الشط الثالث تُعرف بالجيزة

حو فرسخ على غاية والفُسطاط مدينة كبيرة نحو ثلث بغداد،ومقدارها ن
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الِعمارة والخصب والطيبة واللّذة، ذات رحاب في محالّها وأسواقٌ ِعظام، 
جسام، إلى ظاهر أنيق، وهواء رقيق، وبساتين  )١(ومتاجر ِفخام، وممالك

  .نَِضرة، ومتنـزهات على مر األيام خَِضرة
وبالفُسطاط قبائل وِخطط للعرب تُنسب إليها محالُّهم كالكوفة 

نها َأقلُّ من ذلك حين وصول أبي الطيب إليهاوالبص والدار . رة، إالَّ َأ
تكون بها طَبقاٍت سبعاً وستَّاً وخمس طبقات، وربما سكن في الدار المئتان 

وبالفسطاط دار تُعرف بدار عبد العزيز بن مروان، وكان . من الناس
يها وف. يسكنها، ويصب فيها لمن فيها في كل يوم أربع مئة راوية ماء

ومعظم بنيانهم . خمسة مساجد، وحمامان، وغير فرن لخبز عجين َأهلها
. وبها مسجدان لصالة الجمعة. بالطوب، وأكثر ِسفْل دورهم غير مسكون

بنى َأحدهما عمرو بن العاص في وسط اَألسواق، واآلخر بأعلى الموقف 
صوله إلى ولم يلبث أبو الطيب منذ و. )٢(بناه أبو العباس أحمد بن طولون

عاصمة اإلخشيديين أن سحره البذخ والترف والرخاء البادية آثارها في 
دورها وقصور المتنفّذين من حكَّامها، وذلك عائد إلى أن أولياء األمور 

فواردات . من اإلخشيديين حرصوا على استغالل خيراتها ال استنفادها
ينار، مصر من الخراج في عهد محمد اإلخشيد بلغت نحو ألفي ألف د

فكان اإلخشيد يعيش . يضاف إلى ذلك واردات أمالك التاج والمصادرات
ولما تولَّى كافور شؤون مصر سار سيرته في البذخ . عيشة الملوك

حاط نفسه بالعبيد اَألحباش والمماليك البيض، والِغلْمان  واُألبهة فَأ
نار إن تكاليف قصره بلغت نحو مئة ألف دي: وقيل. والحجاب والبطانة

سنوياً باستثناء مرتبات الجند والموظفين وأموال الصالت التي تُمنح لكبار 
                                            

  .معظمه ووسطه: مملكة الطريق )١(
  .ما ورد من وصف البلدان مستمد من ياقوت وابن حوقل بتصرف )٢(
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ولم يكن هذا الترف مقصوراً على كافور وحده بل تعداه . رجال الدولة
ولم . إلى كبار الضباط اإلخشيدين، وكبار الموظفين من الوزراء وأمثالهم

األدب والفن، بل تكن الفسطاط زمن كافور بعيدةً عن االهتمام برعاية 
وكذلك كبار ضباطه . كان الوصي حريصاً على حماية الفنون واآلداب

 ورجال دولته، كابن حنـزابه الذي كان يلتقي في مجلسه الشعراء
والعلماء والمحدثون، ومثله مجلس صالح بن ِرشدين أحد كتّاب ديوان 

لذي مدحه الرسائل، وكذلك والي دمشق القديم علي بن صالح الروذباري ا
ال بل ربما ترامى إلى سمعه أن البيئة المصرية لم . المتنبي فيما مضى

أقل من البيئة الحلبية خصباً وال نشاطاً وال ثروة من العلم والفلسفة "تكن 
من الخطأ "بل زعم بعضهم أنه . واألدب حين وفد المتنبي على الفُسطاط

ئة المصرية قديمة العهد أن نسوي بين البيئتين في ذلك، فقد كانت البي
. بالحياة العقلية على اختالف ألوانها، أقدم عهداً بها من دار الخالفة نفسها

والناس جميعاً يعلمون أن علوم الدين وفنون األدب ازدهرت في الفسطاط 
ازدهرت فيها منذ أواخر القرن األول للهجرة، ثم سلكت . قبل وجود بغداد

ة طوال القرن الثاني والثالث لم تضعف سبيلها إلى الرقي هادئة مطمئنَّ
ولعلها كانت تقوى حتى تتجاوز المألوف . ولم تفتر، ولم يدركها الخمود

من النشاط أحياناً في بعض فروع العلم، أو في بعض فروع الفن، كالذي 
كان حين وفد اإلمام الشافعي على مصر، وأنشأ بها مدرسته آخر القرن 

قد كان لهذا الحادث أثر عظيم في تنشيط الثاني وأول القرن الثالث، ف
  .الحياة العقلية في مصر

وقد أتاح اإلخشيديون لهذه الحياة العقلية التي كانت ترقى في هدوء 
وتنشط في اطراد ما مكّنها من المضي في طريقها إلى القوة والرقي، والتزيد 

ان العلماء وقد كان العلماء ينشئون في مصر، وك..... من العمق واالتساع
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ولم يكن هناك . يِفدون عليها من اَألقطار اإلسالمية فيعملون فيها ويتعلَّمون
فرع من فروع العلم والفن والفلسفة يزدهر في بغداد إالّ وله حظٌّ من االزدهار 

  ". )١(في مدارس الفسطاط ومساجدها، وأندية السادة والقادة من أهلها
ر له بمنـزٍل فخم، ووكَّل به الخدم ولما قدم المتنبي على كافور، َأم

ولكن أبا الطيب . وذلك من قبيل االعتراف بعلّو مقامه، وطلب إليه أن يمدحه
تردد في ذلك على الرغم من تلك العروض المغرية التي تلّقاها من أبي 

 عن كبح أنفته، أو لعلَّه كان ينوي - ربما -فأحجم عن مدحه؛ لعجزه . المسك
ح إلى الوزير المثقف ابن حنـزابة الذي رآه أكثر جدارةً بمدحه التوجه بالمد

 لم ينشده - لسبب ما - من كافور؛ فنظم قصيدة رائية مدحه فيها، ولكنه 
ولكن كافوراً الذي عرف ابتالء المتنبي بجنون العظمة، وعده بأن . )٢(إياها

ما جعله يربط يولِّيه صيداء من بالد الشام، أو غيرها من بالد الصعيد، وهو 
هـ أمام حاميه الجديد ٣٤٦فمثل في جمادى الثانية من سنة . مصيره بكافور

  :ليمدحه بقصيدته التي مطلعها
كفى بك داء أن ترى الموتَ شـافيا        

  
  وحــسب المنايــا َأن يكُــن أمانيــا  

  
وأصبحت حياة أبي الطيب في كنف كافور أكثر تفاؤالً وإشراقاً من 

وعلى الرغم من كثرة الشعراء . بهةً مما كانت عليه في حلبقبل، وأكثر ُأ
والنُقّاد وأهل العلم في بالط كافور، فقد ظلَّ المتنبي الشاعر األبرز الذي ال 

وقد التفَّ حول الشاعر جمهرةٌ . يجرؤ أحد منهم على إنكار تفوقه ونبوغه
عره على يديه من من الكُتَّاب، وهواِة األدب، وأقبل الطلبةُ على دراسة ش

ولكن ما َأحرزه أبو الطيب في مصر لم يحل . داخل مصر ومن قاصديها
دون إحساسه باَأللم والذّل من وجوده في خدمة عبٍد زنجي طالما عرض 

                                            
  .٢٨٨ ص -مع المتنبي  )١(
  .سوف نعرض هذه القصيدة الحقاً في مدح ابن العميد )٢(
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لذلك لم تَِغب عن خياله شخصيةُ سيف . بأمثاله من الحكام العبيد واألعاجم
انت حياةُ سيف الدولة حياةَ بطولٍة إذْ ك«الدولة الذي ربطته به عالقة حميمة؛ 

كلّها، وكان المتنبي يشاركه في هذه الحياة مشاركةً عملية؛ فيغزو الروم معه 
إذا غزاهم ويستمتع بالنصر إذا ُأتيح النصر لألمير، ويشقى بالهزيمة إذا 

فكان الِّلسان الرسمي لهذا الجهاد العظيم، وكان في . كُتبت عليه الهزيمة
ه الِّلسان الصادقَ المعبر عما يثور في قلبه من عواطف الوقت نفس

وعليه فهو لم يستطع إخفاء مشاعر الحزن التي كانت تمأل . »)١(ومشاعر
نفسه ألن سيف الدولة لم يفهمه حقَّ الفهم، فأطاع فيه حاسديه، ولم يكن 
حريصاً على االحتفاظ به صوتاً مدوياً بفضائله وإنجازاته الحربية التي 

إالَّ أنه وقد أصبح اآلن في كنف حاميه الجديد فال . ذاعت أخبارها في اآلفاق
بد له من السعي إلى تحقيق ذلك الحلم الذي داعبه طويالً أال وهو إنجاز ما 
وعده به كافور من الوالية، فألمح إليه في شعره خَِجالً تارةً، وصريحاً تارةً 

ا َأقدم على مدح هذا العبد الدميم أخرى، ولوال ما أمله منه في هذا الشأن لم
وفي . وكان يقف بين يدي كافور وفي رجليه خُفَّان. )٢(المثير للسخرية

وسطه سيفٌ ومنطقة، ويركب بحاجبين من مماليكه وهما بالسيوف 
قد طال : والمناطق، وكان ال يجلس في مجلس كافور؛ فأرسل إليه من قال له

  :ريد أن يعلم ما في نفسه؛ فقال ارتجاالًقيامك يا أبا الطيب في مجلسه، ي
  يقلُّ لـه القيـام علـى الـرؤوِس         

        
ــذُل المكْرمــاِت مــن النفــوِس     وب

ــحوٍك     ــوٍم ض ــي ي ــه ف   إذا خانت
   

  )٣(فكيف تكون فـي يـوٍم عبـوسِ         

                                              
  . بتصرف٢٧٩ ص -مع المتنبي  )١(
  . وما بعدها٣٤٧انظر بال شير ص  )٢(
والضمير في خانته يعود على . النفوس الكريمة: المكرمات. ١١٢الصبح المنبي ص  )٣(

إذا لم تحفظ النفوس حقه، ولم تقم بخدمته في السلم، فكيف تخدمه : النفوس، والمعنى
  في الحرب؟  
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  بني يدي كافور

  
من جمادى الثانية سنة . َأقام َأبو الطيب بمصر أربع سنين وستَّةَ َأشهر«

ومدح كافوراً . ٍت وأربعين إلى تاسع ذي الحجة سنة خمسين وثالث مئةس
حين قَِدم عليه، وختم مدائحه بقصيدٍة أنشده إياها في شوال سنة تسٍع وأربعين 

وبين . وبقي بعد ذلك سنةً وشهرين لم ينِشد كافوراً شيئاً من شعره. وثالث مئة
أشهر مدح فيها أبو الطيب القصيدتين األولى واآلخرة ثالث سنين وأربعة 

كافوراً بتسع قصائد وقطعتين، فيها كلّها ثالثة وسبعون وثالث مئة بيت، ذلكم 
  . »)١(ربع ما مدح به سيفَ الدولة

إن أول قصيدة نظمها المتنبي في مدح كافور تلك التي أنشده إياها 
في شهر جمادى الثانية سنة ست وأربعين وثالث مئة فعبر فيها عن تذّمره 
وشكواه من وفاء األصدقاء وغدرهم به، وهو ما جعله يتمنَّى الموت 

كما عبر فيها عن آماله العراض في أميره . للخالص مما آلت إليه حالُه
الثاني الذي رجا عنده بلوغ غايته، والتعويض عما افتقده في كنف سيف 

  :الدولة فقال
  كفى ِبك داء َأن ترى الموتَ شـافيا       

                     
  وحــسب المنايــا َأن يكــن أمانيــا  

ــرى       ــتَ َأن ت ــا تَمنَّي ــا لم تمنَّيتَه
  

  صـديقاً فَأعيــا َأو عـدوا مــداجيا    
إذا كنتَ ترضـى أن تعـيشَ ِبِذلَّـٍة           

    
ــا    ــسام اليماني الح نــسِتعد ــال تَ   ف

ــارةٍ     ــاح ِلغ ــستطيلن الرم   وال تَ
  

ــاقَ ا   ــستجيدن الِعت ــذاكياوال تَ   لم
  فما ينفع اُألسد الحياء من الطَّـوى        

  
  وال تُتَّقـى حتــى تكـون ضــواريا    

                                              
  .١١٥ ص -ذكرى أبي الطيب  )١(
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ثم يعرض بسيف الدولة موجهاً اللوم إلى قلبه على تعلُّقه ِبمن ال يبادلُه 
  :وداً بود، بل يقابل المودة بالغدر ونكران الجميل، فيقول

 مـن نـأى      حبـك حببتُك قلبي قبل    
  

  ان غَداراً فكـن َأنـت وافيـا       وقد ك   
ــده     عب ــشكيك ي ــين ــم َأن الب وَأعلُ

  
  فلستَ فـؤادي إن رَأيتـك شـاكيا         

فإن دمـوع العـين غُـدر بربهـا             
  

  إذا كُن ِإثْـر الغـادرين جواريــا         
  إذا الجود لم يرزقْ خالصاً من اَألذى  

  
  )١(فال الحمد مكسوباً وال الماُل باقيا       

  وللنَّفِْس َأخالقٌ تَـدلَّ علـى الفتـى        
  

  َأكان سخاء مـا َأتـى َأم تَـساخيا          
  َأِقلَّ اشـتياقاً َأيهـا القلـب ربمـا           

                                
  رَأيتُك تُصِفي الود من ليس صـافيا        

  خُِلقتُ َألُوفاً لو رجعتُ إلـى الـصبا         
     

  ع القلِب باكيـا   لفارقتُ شيبـي موج    
  

  :ثم يتخلَّص إلى مدح كافور فيقول
ــه  ــسطاط بحــراً َأزرتُ   ولكــن بالفُ

                       
  حياتي ونُصِحي والهوى والقوافيـا      

وجرداً مـددنا بـين آذانهـا القنـا           
  

  فبتْـن ِخــفافاً يتَّـِبعن العواليـا        
ــِرِه        غَي ــواِرك ــافوٍر ت ــد ك قواص

  
  من قصد البحر اسـتقلَّ الـسواقيا      و  

فجاءت بنا إنـسان عـيِن زمانـِه              
  

ــا    ــا ومآقي ــاً خلفَه ــت بياض   وخلَّ
فتى ما سرينا في ظهـور جـدودنا            

   
  إلـى عــصره إالَّ نُرجـي التالقيــا    

  أبا المسك ذا الوجه الذي كنتُ تائقاً        
  

  إليه وذا الوقتُ الذي كنـتُ راجيـا         
  ٍب ال َأبا المـسِك وحـده      َأبا كلِّ ِطي    

  
       الغواديـا  وكلَّ سـحاٍب ال َأخـص   

ــاخٍر       ــِدلُّ بمعنــى واحــٍد كــلُّ ف ي
  

  وقد جمع الـرحمن فيـك المعانيـا         
  إذا كسب الناس المعـالي بالنـدى        

  
  فإنَّك تُعطـي فـي نـداك المعاليـا          

                                              
لم يحصل الحمد، ولم يبق المال، ألن المال . المن بهإذا لم يتخلّص الجود من : يقول )١(

  .يذهب مع الجود، والمن يبطل الحمد، فالمان بما يعطي غير محمود وال مأجور
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  :ة فيقولثم يذكّر حاميه الجديد بما وعده بتوليته مدينة شامية أو مصري
  وغيــر كثيــر أن يــزورك راجــٌل 

               
ــا    ــراقيِن والي ــاً للع ــع ملْك   فيرج

  فقد تَهب الجيشَ الذي جاء غازيـاً        
  

  ِلسائِلك الفرِد الـذي جـاء عافيـا         
ــدنيا احتقــار مجــرٍب       وتَحتقــر ال

  
  يرى كلَّ ما فيهـا وحاشـاك فانيـا          

      َأدرك الم ننى    وما كنتَ ِممبـالم لْك
    

ــيا    ــبن النواص ــاٍم َأشَ ــن بَأي   ولك
لم يستطع أبو الطيب في هذه القصيدة الذائعة الصيت أن يخِفي خيبةَ   

َأمله في سيف الدولة، فهو في صراٍع مرير مع قلبه الذي ينازعه الشوق إلى 
ي بالالئمة من ال يستحقُّ الشوق، ويمنح الود لمن خان المودة وتنكر لها، وينح

  .على دموعه التي تجري في إثر من غدروا به وجحدوا فضله
ثم ينتقل إلى مدح كافور الذي توجه إليه بما بقي من حياته، وبما يحمله 
في قلبه من المحبة والنصح، وما تجود به قريحته من الشعر ليذيع في الناس 

ه قادر على َأن وال ينسى أن يعرض بحاجته، فممدوح. فضله ومزاياه الفريدة
  يهب الممالك والجيوش لمن يراه أهالً لها؛ فَِلم ال يكون واحداً من هؤالء؟

وفي الشهر التالي كان كافور قد سكن داراً جديدة بناها في الشمال 
الشرقي من حي العسكر، فنظم أبو الطيب قصيدةً يوم افتتاحها في رجب من 

  .جديد هـ  وذلك بطلٍب من حاميه ال٣٤٦سنة 
فقد كانِت الدار على غايٍة من الروعِة، تقع في موضٍع مثيٍر لإلعجاب، «

فهي من ناحية الشمال محاطة بشاطٍئ رملي خاٍل من الناس، وتمتد أمامها بركةُ 
تحت ) وكان النيل يومئٍذ في موسم الفيضان(الفيل التي تتألَّق صفحتها السيالة 
في الشرق قمم جبل يشْكُر، ومسجد ابن طولون أشعة الشمس الساطعة، وانتصبت 

 فيما وراء -وفي الغرب بدت . الذي يشبه بحرمه المزدوج حصناً من بعيد
كما بدت بعيداً .  بركةُ قارون، وحي العسكر، والكنائس القبطية-البساتين 

 الفسطاطُ ذاتُها، ثم النيل المحيط بجزيرة الروضة التي حولت بَأمٍر من محمد
وفي أسفل المنظر ظهرت الجزيرة، واَألهرامات، اإلخشيد إلى حديقة، 
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وعلى الرغم من جمال هذه الدار، وروعة المنظر المحيط . )١(»الصحراء الليبيةو
فهو أعلى . بها، فإن أبا الطيب كان في شُغٍُل عن ذلك كلِّه بكيل المديح للوصي

 والناس وكلُّ ما بين السماء واألرض ملك منـزلة من أن يهنََّأ بداٍر، والبالد كلُّها
. وليس فخره بما يبتني من الدور والقصور، وإنما فخره بما يبتني من اَألمجاد. له

ولم ينْس في نهاية القصيدة أن يذكِّر كافوراً بما وعده به ألنه يمتِلك من الصفات 
  .ما يؤهله للقيام بأي عمل جليل

  : قال أبو الطيب
ــا ــاءِ إنَّمـ ــاتُ لَألكفـ    التهنئـ

  
ــداءِ    عــن الب ــدني م ــن ي   )٢(ولم

    وــض ــئ ع ــك ال يهنِّ ــا ِمنْ   وَأن
  

ــضاءِ    ــائر اَألع ــسرات س   )٣(بالم

ــا    ــو ك ــديار ول ــك ال ــستِقلٌّ ل م  
  

ــاءِ     ــذا البن ــر ه ــاً آج   ن نجوم
ــضاءِ       ــضٍة بي ــن ِف ــا م ـــواِه فيه ــن األم ــر م ــذي يِخ ــو ان ال   ول

ــى م   ــتَ َأعل ــىأنْ ــةً أن تُهنَّ   حلَّ
  

  بمكاٍن في األرِض أو فـي الـسماءِ     
ــضراءِ        ــراِء والخ ــين الغب ــسرح ب ــا ي ــبالد وم ــاس وال ــك الن   ول

ـــ   ــا تحِم ــاد وم ــساتينُك الجي   وب
  

ــ   ــمراءِ ـ ــمهريٍة س ــن س   ُل م
ــاءِ         ــن العلْي ــي م ــا يبتَن ــسك بم ــو الم ــريم أب ــر الك ــا يفخ   ِإنَّم

ــ   ــاِءوبَأيامـــه التـــي انْـــسلَخت عنـ   ه ومـــا داره ســـوى الهيجـ
  وبمــا َأثَّــرت صــوارمه البــيض لــه فــي جمــاِجم اَألعــداءِ         
وبمــسٍك يكْنَـــى بــه لـــيس بالِمــسِك ولكنَّـــه أريــج الثنـــاِء        
                                              

  .٣٥٦انظر بال شير ص  )١(
إنما يهنئ الرَجَل نظراؤه والذين يتقربون إليه من األجانب، وأنا منك، :  يقول)٣()٢(

ا فرح اإلنسان اشتركت في ذلك جميع أعضائه؛ فلم أي أنا وأنت كإنساٍن واحد وإذ
    .يهنئ بعضها بعضاً
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ـ         ال بما يبتني الحواضر فـي الريـ
  

  )١(ِف وما يطَّبي قلـوب النـساءِ      ـ  

ـ           تفضح الشمس كلّما ذَرت الـشَّم
  

ــ   ــشمٍس منـ ــوداِءس ب ــرٍة س   ي
  إن في ثوبـك الـذي المجـد فيـه          

  
ــياءِ     ــلِّ ض ــزِري بك ي ــضياء   لَ

  )٢(ِإنَّما الِجلْـد ملْـبس وابيـضاض الـنفِس خيـر مـن ابيـضاِض القبـاءِ                  

    ــاء ــجاعٍة وذك ــي ش ــرم ف   كَ
  

ــاءِ    ــي وف ــدرةٌ ف ــاٍء وق ــي به   ف
  من ِلبيِض الملوِك أن تُبـِدَل الَّلـو          

  
ــت    ــوِن اُألس   اِذ والــسحناِءن بل

  يا رجاء العيـوِن فـي كـّل أرضٍ          
  

  لـم يكــن غيــر َأن َأراك رجــائي   
ــي     ــاوز خيل ــِت المف ــد َأفن   ولق

  
  )٣(قبــَل َأن نلتقــي وزادي ومــائي  

  فارِم بـي مـا َأردتَ منّـي فـإنِّي           
  

ــرواءِ    ــي ال ــِب آدم ــد القل   )٤(َأس

ــا   ــوِك وِإن ك ــن المل ــؤادي م   وف
  

  )٥(الـشُّعراءِ ن لساني يـرى مـن         

  
 لَيبلِّغنه جميع -  كافور -حلف «ولما فرغ أبو الطيب من إنشاد قصيدته 

  . »)٦(وإنه َألكذب ما يكون إذا حلف. ما في نفسه
. إنه هِزىء بكافور في هذه اَألبيات«: َأما ابن حنـزابة وزير كافور فقال
كان المتنبي يعلم َأن ذكر : ال آخر وق»ويسهُل على الناس َأمر لوِنه، ويحسنُه له

السواد على مسامع كافور َأمر من الموت، فإذا ذكر لونه بعد ذلك، فقد َأساء إلى 
وكان من إحسان الصنعة، وإجمال الطلب َأالَّ . نفسه، وعرضها للقتل والحرمان

ء رْأيه َأخرجه ولكن الرجَل كان سيئ الرأي، وسو. يذكر لونَه، وله عنه منْدوحةٌ
                                            

  .يستميل: يطّبي )١(
  .الثوب: القباء )٢(
  .الصحروات المهلكة: المفاوز )٣(
  .الرواء المنظر )٤(
  .  إن فؤادي فؤاد الملوك عزماً ورأياً ودهاء، وإن كان لساني لسان شاعر: يقول )٥(
  .قالً عن شرح المعري ن١٩ذكرى أبي الطيب ص  )٦(
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وقد ذكر سواد كافور في . من حضرة سيف الدولة، وشدةُ تعرضه لعداوة الناس
  . »)١(عدة مواضع، وكان من الالئق َأالَّ يذكره

هـ أنشده قصيدةً ُأخرى يوم عيد الفطر ٣٤٦وفي َأول شوال سنة 
  :حيث يقولافتتحها بالنسيب على طريقة القدماء، ثم انتقل إلى مدح كافور، 

مِن الجـآذر فـي ِزي اَألعاريـِب         
              

  )٢(حمر الحلَى والمطايا والجالبيـبِ      

  إن كنتَ تسأُل شَكَّاً فـي معارفهـا         
  

  )٣(فَمــن بــالك بتــسهيٍد وتعــذيِب  

  ســوائر ربمــا ســارت هوادجهــا  
    

  )٤(منيعةً بين مطعـوٍن ومـضروب       

هـا   وربما وخدت أيـدي المطـي ب        
  

  )٥(على نجيٍع من الفرساِن مصبوبِ      

  كم زورٍة لك في اَألعـراِب خافيـةٍ         
  

  أدهى وقد رقدوا من زورِة الـذيبِ        
  أزورهم وسواد الليـِل يـشفع لـي       

  
  وأنثني وبياض الصبِح يغْـري بـي       

  ما أوجه الحضِر المستحسناتُ بـه       
  

ــبِ    ــدويات الرعابي ــِه الب   )٦(كأوج

  لحضارِة مجلـوب بتطريـةٍ    حسن ا   
  

  وفي البداوِة حسن غيـر مجلُـوبِ        
  ومن هوى كلِّ من ليـست مموهـةً     

  
  تَركْتُ لون مشيبي غير مخـضوبِ       

  رغبتُ عن شَعٍر في الرأِس مكذوبِ       ومن هوى الصدِق في قولي وعادتِه    
                                              

  .١١٦-١١٥الصبح المنبي ص  )١(
. تشبه به النساء في جمال العيون. هو جؤذر وهو ولد البقرة الوحشية: الجآذر )٢(

إن هؤالء النسوة الشبيهات : يقول. جمع أعراب، وهم سكان الخيام والوبر: األعاريب
طيات النياق ت، وممبالجآذر، وهن في زي األعاريب، ومتحلِّيات بالذهب األحمر

  .الحمر، ومشتمالت في ثياب حمراء وذلك يعني أنهن من نساء األشراف
  إن كنت تسأل عنهن لشك بدا لك في معرفتهن، فمن الذي امتحنك بالسهر والعذاب؟ )٣(
ِعن : يقول. هن سوائر: سوائر )٤( إنهن من قومهن في عز ومنعة، فمن تصدى لهن طُ

  .أو ضِرب
ربما : يقول. الدم: النجيع. رب من سير اإلبل وهو سعة الخطو في المشيض: الوخد )٥(

  .سارت بهن مطاياهن على دٍم مصبوٍب من الفرسان
  .جمع رعبوبة وهي المرأة السمينة: الرعابيب )٦(
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  ليتَ الحوادثَ باعتني الذي َأخـذت     
  

  ريبـي مني بحلمي الذي أعطت وتج      
فما الحداثـةُ عـن ِحلْـٍم بمانعـٍة             

   
  قد يوجد الِحلم في الشُّباِن والـشِّيبِ        

  :ثم يشرع في مدح كافور فيقول  
  ترعـرع الملـك اُألسـتاذُ مكــتهالً    

            
  قبـَل اكتهــاٍل أديبـاً قبــَل تأديــبِ    

  مجربـاً فَهمـاً مـن قبـِل تجربــةٍ      
  

   تهـذيبِ  مهذَّباً كَرمـاً مـن غيـرِ        
هـا   حتى َأصاب مـن الـدنيا نهايتَ        

  
  )١(وهمه فـي ابتـداءاٍت وتـشبيب        

  يدبر الملْك من مـصٍر إلـى عـدٍن      
    

  إلى العراِق فأرِض الـروم فـالنُّوبِ     
  :ثم يعرض بسيف الدولة فيقول  

  قالوا هجرتَ إليه الغيثَ قلـتُ لهـم    
  

  )٢(إلـى غُيــوِث يديــِه والــشآبيبِ   

لذي تَهـب الـدوالِت راحتُـه        إلى ا 
  

ــوِب   ــاِر موه ــى آث ــن عل موال ي  
ــداً    ــه َأح ــدوٍر ب ــروع بمغ وال ي  

    
ــوبِ    ــوراً بمنك ــزع موف   )٣(وال يف

  :ويذكر فضل الخيل التي َأخْرجتْه من دائرة الخطر الذي كان يحيق به فيقول
         همـاٍل كنـتُ َأذخُـر تُ َأنفـعدجو  

     
  )٤(ابِق من جرٍي وتقريِبما في السو   

  لما رأين صروفَ الدهر تغِدر بـي      
  

  )٥(وفَين لي ووفت صـم اَألنابيـبِ        

  فُتْن المهالـك حتـى قـال قائلُهـا        
  

  )٦(ماذا لقينا من الجرِد الـسراحيبِ       

                                            
. الملك: ويريد بنهاية الدنيا. ذكر أيام الشباب، ثم سمي ابتداء كل أمر تشبيباً: التشبيب )١(

وراً أصاب الغاية القصوى من دنياه وهو الملك، ومع ذلك ال تزال همتُه إن كاف: يقول
  .في بداية أمرها

أي إن الشاعر فارق غيث سيف . الدفعة الشديدة من المطر: وببجمع شؤ: الشآبيب )٢(
  .         الدولة إلى غيوث كافور

ه، أو يسلب ماله إنه ال يغدر بأحد كي يروع به غيره، وال ينكب أحداً، فيخيف: يقول )٣(
  .ليفزغ به الموفور الذي لم ينكب

  .الخيل: والسوابق. ضرب من العدو: التقريب )٤(
  .الصم: الرماح. صم األنابيب )٥(
  .ج سرحوب وهو الفرس الطويل: السراحيب. القصيرة الشعر: الجرد )٦(
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ثم يفخر بنفسه، ويفصح عما يعتمل في أعماقها من توٍق إلى المعالي 
  :فيقول

ــهتَهــوي بمنجــرٍد ليــست مذاهب   
  

  )١(للُبِس ثَوٍب ومـْأكوٍل ومـشْروب       

  يرى النجوم بعينَي مـن يحاولُهـا        
            

  )٢(كأنها سلَب في عـيِن مـسلوبِ        

  
  :ثم يختم قصيدته بالقول

  فالحمد قبُل له والحمـد بعـد لهـا         
      

ــأويبي    ــي وت ــا وإلدالج   )٣(وللقن

ــا    ــافور نعمتَه ــر ياك ــف أكف   وكي
  

  وقد بلَغْنَك بـي يـا كُـلَّ مطلـوبي        
يا َأيهـا المِلـك الغـاني بتـسميٍة             

  
  )٤(في الشرِق والغرب عن وصٍف وتلْقيـبِ      

َأنْتَ الحبيـب ولكنِّـي َأعـوذُ بـه            
   

  ِمن َأن َأكون مِحباً غيـر محبـوبِ         
  

راق لقد عادت الذكرى بالشاعر إلى تلك األيام التي عاشها في بوادي الع
والشام، فشبب باألعرابيات اللواتي ال يعرفن التكلُّف والحسن المجلوب 
باالحتيال، وفضلهن على الحضريات اللواتي يتكلَّفن الحسن بالحيلة والعالج، 

وتاقت . فبدا وكأنه قد ضاق بهذه الحياة الناعمة الهادئة في كنف حاميه الجديد
مماع صليل السيوف، وحإلى س هة الجياد في سوح المعارنفسإن . كحم

ف جاء مناسباً ِإيثاره الشيب الذي ال يستره خضاب؛ تفضيله للحسن غير المتكلَّ
ألنه يهوى الصراحةَ والصدق، ويكره الكذب والزيف، كما يتمنَّى َأن ترد عليه 

                                            
خيل تسرع برجل أي إن هذه ال. تُسرع: تهوي). يعني نفسه(الجاد في األمور : المنجرد )١(

  .وإنما يطلب المعالي. جاد في األمور ال يرتحل في البالد من أجل لباس أو طعام
إنه لبعد همته يطمح إلى إدراك النجوم، فهو ينظر إليها بعين من يحاول تناولها : يقول )٢(

  .      حتى لكأنها شيء قد سلب منه، فهو يريد استرداده
. سير عامة النهار: والتأويب. سير أول الليل:  واإلدالج.للخيل: أي لكافور، ولها: له )٣(

  .   إني أحمدك، وأحمد خيلي ورماحي وإدالجي وتأويبي، إذ أبلغتني إليك: يقول
  .المستغني: الغاني )٤(
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ع م. وتسترد ما َأعطتْه من الِحلْم. حوادثُ الدهر وصروفه ما َأخذته من شبابه
َأن حداثةَ السِن ال تحول دون الحلم، فربما كان المرء حليماً في شبايه، كما 

َأما القسم الثاني من القصيدة المتعلِّق بمدح . يمكن َأن يكون حليماً في مشيبه
كافور، فقد جنح فيه أبو الطيب إلى المبالغة في تصوير نبوغ الممدوح، 

طرة، إذ نشأ مجرباً دون تجريب لما جبل وتفوقه على نظرائه من الملوك بالف
عليه من الفهم، مهذباً دون تهذيب بما طُبع عليه من كرم األخالق؛ فَأصاب 
الغايةَ القصوى من دنياه، وامتدت رقعةُ ملكه إلى عدن والعراق والروم 

ولم يفته في القسم األخير من القصيدة أن يعرض بسيف الدولة . والنوب
، فإذا كان سيفُ الدولة يهب الماَل، فإن كافوراً يمكنُه َأن يهب وبحاجته معاً

بالمن ول وال يتبع هبتَهولكن حرصه الشديد في نهاية القصيدة . المال والد
على الفوز برضا سيده الجديد لم يخِف خوفَه من أن يكون والؤه في غير 

نم ِحبه، وَأن يثق بمن ال مكانه؛ فإنه من نكد الدنيا على المرء أن يحبال ي 
هـ َأنْشده ٣٤٦ من السنة نفسها في ذي الحجة وفي عيد األضحى. يثق به

  :القصيدة الرابعة حيث قال
  دــو ــا ال تَ ــام م ــن األي   هَأود م

  
        هنـدنَنَا وهـي جي١(وأشكو إليها ب(  

ــا يجــتِمعن ووصــلُه   باعــدن ِحبي  
  

        ـدوص ـتِمعنجي ٢(هفكيف ِبِحـب(  

       ـهأبـى خُلُـقُ الـدنيا حبيبـاً تُديم  
  

          ه٣(فما طلبـي منهـا حبيبـاً تـرد(  

ــراً    ــتَ تغي ــوٍل فعل ــرع مفع   وأس
  

        ه٤(تكلُّفُ شيٍء في طباعـك ضـد(  

                                              
أحب أن تنصفني األيام، وأن تجمع بيني وبين أحبتي، وذلك ما : يقول. الفراق: البين )١(

  .   ا الفراق وإنما هي جند الفراقال توده األيام، وأشكو إليه
)٢( إن كانت تبعد عنا الحبيب المواصل لنا، فكيف تقرب : يقول. المحبوب: الحب

  .الحبيب المقاطع
لقد أبت الدنيا أن تُديم لنا حبيباً على الوصال، فكيف أطلب منها أن ترده إلى : يقول )٣(

  !.الوصل بعد إعراضه وهجره؟
أسعدتنا بقرب َأحبتنا لما دام لنا ذلك؟ ألن الدنيا بنيت على التغير إن الدنيا لو : يقول )٤(

  .والتنقّل، فإذا فعلت غير ذلك كانت كمن تكلّف شيئاً ضد طباعه
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  :ثم يقول
  وأتعب خلْـِق اهللا مـن زاد همـه        

  
      هدجو ا تشتهي النفسر عم١(وقص(  

ـ             هفال ينحِلْل في المجـد مالُـك كُلُّ
  

      هقْـدكـان بالمـاِل ع ٢(فينحلَّ مجد(  

  ودبره تـدبير الـذي المجـد كفُّـه          
  

       هنْـدوالماُل ز اَألعداء ٣(إذا حارب(  

  فال مجد في الدنيا لمن قـلَّ مالُـه           
  

          هوال ماَل في الدنيا لمن قـلَّ مجـد  
  وفي الناس من يرضى بميسور عيشه        

  
  لْــدهومركوبـه نعــاله والثــوب جِ   

  ــه ــي مالَ ــين جنب ــاً ب ــن قلب   ولك
  

          هـدـراٍد َأحينتهي بي فـي م مدى  
  يرى ِجسمه يكـسى شـفوفاً تَربـه       

  
        هكسى دروعـاً تهـدأن ي ٤(فيختار(  

  يكلّفني التهجير فـي كـّل مهمـهٍ         
  

  هــد   )٥(عليقــي مراعيــه وزادي رب

  وأمضى سالٍح قلَّد المـرء نفـسه         
  

  رجاء      هِك الكـريم وقـصدأبي المس   
  أنا اليوم من غلمانه فـي عـشيرةٍ         

  
   هــد ــه ولْ ــه يفدي ــد من ــا وال   لن

                                              
)١( ة: الهمأي إن الشاعر أتعب خلق اهللا لزيادة همته وقصور طاقته . السعة: الوجد. الهم

إن بعض العقالء : لذي يقولوهذا في رأي الواحدي مأخوذ من الحديث ا. من الغنى
من قويت شهوته، وبعدت همتُه، واتسعت معرفته، : سئل عن أسوأ الناس حاالً فقال

  .وضاقت مقدرته
ال يذهبن مالك كله في طلب : ينهى عن تبذير المال، واإلسراف في إنفاقه فيقول )٢(

ّل ذلك المجد الذي المجد، ألن من المجد ما ال ينعقد إالّ بالمال، فإذا ذهب مالك كله انح
  .كان ينعقد بالمال

دبر مالك تدبير من إذا خاض الوغى للطعان، جعل المجد الساعد الذي تعتمد : يقول )٣(
  .    عليه الكف بالضرب، أي بالمجد تُقاد الجيوش، وبالمال ينفق عليها

ر الدروع التي إنه يؤث: يقول. تنميه، وتنعمه: تربه. ج شَفّ وهو الثوب الرقيق: الشفوف )٤(
  .ألنه طالب مجد وسيادة. تهدد الجسم بثقلها على لبس الشفوف والتنعم بلبس الثياب الرقيقة

إن قلبي : يقول. النعام: والربد. الفالة الواسعة: المهمه. السير وقت الهاجرة: التهجير )٥(
ها، وال يكلّفني التهجير والسير في الفلوات، فال عليق لفرسي إالّ أن يرتع في مراعي

  .زاد لي إالَّ ما أصطاده من النعام
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  فَِمن ماِلـِه مـاُل الكبيـِر ونفـسه        
  

        هـدهمالـصغيِر و ١(ومن مالِه در(  

  نجر القنـا الخَطـي حـول قبابـه          
  

        هدـربـاط وجالر ي بنا قُب٢(وتَرد(  

    فـي كـّل وابـلٍ    ونمتحن النُـشَّاب  
  

  هــد عِة رالفارســي الِقــسي ِوي٣(د(  

        الـشرى أو عرينَـه فإالَّ تكن مصر  
  

       هـدفإن الذي فيها مـن النـاس ُأس  
         ـهبا عنِّي  فأخلفـتَ طيبتولَّى الص  

  
         هـا رأيتُـك فَقْـدني لم٤(وما ضر(  

  لقد شب في هذا الزمـاِن كُهولُـه          
  

  بت عنـد غيـرك مـرده      لديك وشا   
       عـِرضم وليتك ترعاني وحيـران  

  
         هـدـساِمك حأني مـن ح ٥(فتعلم(  

     هوأنـي إذا باشـرتُ أمـراً  ُأريــد  
  

  ه٦(تــدانت َأقاصــيه وهــان َأشَــد(  

  فإن نلتُ مـا أملْـتُ منـك فربمـا           
  

     هدِور الطيـر عِجـز٧(شربتُ بماٍء ي(  

   ألنــهووعــدك ِفعــٌل قبــَل وعــٍد  
  

       هـدعفَعاِل الصادِق القوِل و ٨(نظير(  

                                              
  .إن بره عم الكبير والصغير على السواء: يقول. الحليب: الدر )١(
: القباب. نسبة إلى الخط موضع باليمامة تقوم فيه الرماح: والخطّي. الرماح: القنا )٢(

: الرباطو. الضامرة البطون: والقب. من الرديان وهو ضرب من العدو: تردي. الخيام
يقول نقوم في خدمته أينما نزل ونصبت . القصار الشعر: والجرد. اسم لجماعة الخيل

  .خيامه، وتعدو بنا الخيل في صحبته أينما سار
يقول نمتحن بين يديه الترامي . المطر الغزير: الوابل. السهام: النشَّاب. نختبر: نمتحن )٣(

  .رعدبالسهام، فهي كالوابل في كثرتها، وأصواتها كال
أي ولّى صباي فأخلفت علي طيبه، أي جعلت له خَلَفاً بما أجد من طيب . ذهب: تولّى )٤(

  .    أيامي عندك
ظاهر أي ليتك تراني وأنا عند ذلك : ماء بالشام على يوم من سلمية، معرض: حيران )٥(

  .الماء فترى جلدي، ومضائي في األمور مضاء حد سيفك
  .   تدانت أباعده، وهان أصعبه لعزمه وبعد همتهإنه إذا حاول أمراً: يقول )٦(
إن بلغت أملي فيك فال عجب فكم بلغت الممتنع الذي ال : يقول. أي من ماء: بماء )٧(

  .  يدرك من األمور
  .أي إذا وعد فكأنه قد فعل ألنه من كان صادق القول ال يرجع عن وعده )٨(
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  فكُن في اصطناعي محِسناً كمجربٍ    
  

       هالجـواِد وشَـد تقريـب لك ِبن١(ي(  

         من السيف فابلُـه إذا كنت في شك  
  

    هـــد ــا تُِع ــِه وإم ــا تُنفِّي   )٢(فإم

  وما الـصارم الهنـدي إالَّ كغيـرهِ         
  

ـ          )٣(اد وِغمـده  إذا لم يفارقْـه النِّج

  وإنك لَلْمـشكور فـي كـّل حالـةٍ          
  

         ه٤(ولو لم يكن إالَّ البـشاشةُ ِرفْـد(  

   فكـلُّ نــواٍل كــان أو هــو كــائن  
  

          هِنـد عنـدي ٍف منـكفلحظةُ طَـر  
  وإني لفي بحٍر من الخيـر أصـلُه         

  
         هـدها وهـي مـدأرجو م عطاياك  

        هٍد َأسـتفيدجـسوما رغبتي في ع  
  

    هــتِجد ــٍر َأس ــي مفْخ ــا ف   ولكنه
         هـودج الجـود فْضحبه من ي يجود  

  
        هـدمح الحمـد من يفضح هدحموي  

  فإنَّك مـا مـر النحـوس بكوكـبٍ          
  

   هدــع س ــك إالَّ ووجه ــه   )٥(وقابلتَ

  
إن مطلع هذه القصيدة يفيض باأللم والحسرة، فمن عادة األيام أن 

الَّ . يشه، فتفرق بينه وبين من يِحبتنغِّص على المرء ع فهذه الدنيا قضت بَأ
تُديم حبيباً على الوصال، فكيف يطلَب منها أن تَرد حبيباً بعد أن أعرض 
وهجر؛ وهي لو أسعدتنا حيناً بقرب َأحبتنا لما دام لنا ذلك ألنها مبنية على 

 شيئاً ضد ما جِبَل عليه التبدل والتغير، وإن فعلت غير ذلك كانت كمن تكلَّف
ومما يبعث على األسى، ويعمق الشعور بالخيبة أن الشاعر طالما . من الطباع

طوف في اآلفاق يبتغي مجداً، فحال الماُل دون تحقيق بغيته، والمجد مقترن 
  .بالمال، وكالهما متوقِّفٌ على اآلخر

                                            
ضربان من : والتقريب، والشد. فهاختاره موضعاً لصنيعته أي بره ومعرو: اصطنعه )١(

جربني في اصطناعك إياي ليتبين لك أني موضع : قال الواحدي. جري الخيل
عرف الفرس وأنواع جريه من التقريب والشدللصنيعة، فبالتجربة ي.  

)٢( بني فإن وجدتني أهالً لما شئت فاصطنعني وإالّ فارفضني. اختبره: ابلُهأي جر.  
  .   السيف إالَّ بالتجربةأي ال يظهر فضل )٣(
  .  أي أنت مشكور على كل حال، ولو لم أتلق منك إال طالقة وجهك )٤(
  .يقول إنك تُسِعد المنحوس، وتطرد البؤس )٥(
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ة بالغذاء فأبو الطيب ليس كغيره من الناس يرضى من هذه الحيا
والكساء، ويستكين إلى الحياة اللينة، بل هو رجل يشغله ويؤرقه طلب المجد 
والسيادة، وليس شاعراً تُرضيه الصالت والعطايا النفيسة؛ لذلك هو يلحف في 

فهو طالب . الطلب، ويرجو ممدوحه أن يصطنعه ويجربه، وينجز ما وعده به
افوراً إلى الريبة والحذر من ملٍك، أو مجد وليس طالب مال، وذلك ما يدعو ك

وهو ما يؤكِّد قولَه ألبي الطيب حينما سأله أن يولِّيه ! أمير في ثوب شاعر
  :صيداء من بالد الشام أو غيرها من بالد الصعيد فقال كافور

َأنْتَ في حال الفقر وسوء الحال، وعدم المعين سمت نفسك إلى «
 ؟ وبعد انتقال كافور)١(وصار لك أتباع، فمن يطيقُكالنبوة، فإن َأصبتَ واليةً، 

من داره في بركة قارون التي مات له فيها خمسون غالماً؛ ففزع من ذلك، 
هـ َأنْشده أبو ٣٤٧م من سنة وخرج منها إلى دار المرصدي في المحر

  :الطيب القطعة التالية
ــةً   ــسمى مبارك ــَأن تُ َأحــقُّ داٍر ب

  
ــِك   ــادار مباركــةُ الملْ    الــذي فيه

  وَأجدر الدوِر َأن تُـسقى بـساكنها        
  

  دار غدا الناس يستَـسقُون أهليهـا        
ــا   ــك اُألخــرى نُهنُّئه   هــذي منازلُ

  
  فمن يمـر علـى األولـى يـسلِّيها         

ــاحبه          ــد ص ــاً بع ــتَ مكان إذا حلَلْ
    

  جعلتَ فيه علـى مـا قبلَـه تيهـا           
          العقُل من داٍر تكـون نكَربهـا    ال ي

  
ــا   ــك روح فــي مغانيه ريح ــإن   ف

     ــه ــاك َأولَ ــن لقَّ م كدــع س ــم َأتَ
  

  وال اســترد حيــاةً منــك معطيهــا  
  

ال يخفى ما تنطوي عليه هذه اَألبيات من مدٍح متكلِّف أماله على 
الشاعر واجب ثقيل على نفسه؛ لذلك بدت َأبياتُه خاليةً من الحرارة والِجدة، 

أما داره التي فارقها . فور مِلك مبارك، وداره َأحقُّ الدور بَأن تكون مباركةفكا
  .فإنها تستحق التعزية لخالئها منه
                                            

  .١١٢ -الصبح المنبي  )١(
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وبعد ثالثة أشهر من القصيدة السابقة وذلك في الرابع عشر من ربيع 
الثاني سنة سبع وأربعين وثالث مئة أنشده القصيدة الخامسة وكان فرس أبي 

ن عليه، فرأى كافور الحزن في وجهه، فَأرسل خلفه من الطيب جِرح فحز
  :يسأله، فلما عرف بعث إليه فرساً أدهم فقال

  فراقٌ ومـن فارقـتُ غيـر مـذَمِم      
         

  )١(وَأم ومـن يممــتُ خيـر مــيمم    

  وما منـزل اللذَّات عندي بمنــزلٍ       
  

ــرمِ    ــده وُأك ــل عن ــم ُأبج   )٢(إذا ل

  مـا تـزاُل مليحــةً  سـجيةُ نفـٍس     
  

  )٣(من الضيِم مرمياً بها كلُّ مخْـرم        

  رحلتُ فكم بـاٍك بَأجفـان شـادٍن           
      

  )٤(علي وكم بـاٍك بَأجفـاِن ضـيغمِ       

وما ربـةُ القُـرِط الملـيِح مكانُـه             
   

  )٥(بَأجزع من رب الحساِم المـصممِ       

فلو كان ما بي من حبيـٍب مقنَّـٍع            
    

  )٦(كن من حبيـٍب معمـم     عذرتُ ول   

  رمى واتقى رميي ومن دوِن ما اتَّقـى         
  

  )٧(هوى كاسر كفّي وقوسي وَأسـهمي       

  إذا ساء فعُل المرِء ساءت ظنونُـه        
  

  )٨(وصدق ما يعتـاده مـن تـوهمِ         

                                              
 وقصدتُ شخصاً آخر وهو - يعني سيف الدولة -فارقت شخصاً غير مذموم : يقول )١(

  .خير مقصود
  . مكان للذة العيش وطيب الحياة إذا لم أكن مكرماً معظَّماًأي ال أقيم في )٢(
إن رفضي للضيم سجية : يقول. الطريق في الجبل: المخرم. مشفقة خائفة: مليحة )٣(

  .نفسي التي تخشى أن تُبخس حقها في اإلكرام
  .األسد: والضيغم. ولد الغزال: الشادن )٤(
  .ن المرأة بأجزع من الرجل على فراقيلم تك: يقول. الذي يطبق المفصل: المصمم )٥(
لو كان الذي أشكوه من الغدر بي صادراً عن امرأة عذرتها، ولكنه من رجل : يقول )٦(

  .فال أعذره وهذا تعريض بسيف الدولة
  .إن حبي إياه منعني عن مكافأته باإلساءة: يقول )٧(
وإذا توهم في . نطوى عليهإذا كان فعُل المرء سيئاً ساء ظنُّه بالناس لسوء ما ا: يقول )٨(

  .   أحٍد ريبةً أسرع إلى تصديق ما توهمه لما يجد من مثل ذلك في نفسه
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إنه في هذا القسم من القصيدة يمدح سيف الدولة، كما يشيد بذكر 
يين بكوا لفراقه رجاالً ونساء، ولكن سيفَ الدولة هو كافور، ويذكر َأن الحمدان

الذي غدر به على الرغم مما يكنُّه له من الحب لذلك فهو يربأ بنفسه عن 
  :ثم يذكر موقفه من الصداقة والصديق فيقول. معاملته بالمثل

  أصادقُ نفس المرِء من قبِل ِجسمه      
      

ــتكلُّمِ    ــِه وال ــي فعل ــا ف   وَأعرفُه
  لُــم عــن ِخلِّــي وأعلــم أنّــهوَأح  

     
  متى َأجِزِه ِحلْماً على الجهـِل ينْـدمِ        

  وأهوى من الفتيـان كُـلَّ سـميدعٍ         
     

  )١(نجيٍب كصدِر السمهري المقـومِ      

  خطت تحته العيس الفالةَ وخالطـت       
  

  )٢(به الخيُل كباِت الخميِس العرمرمِ      

ــنانه    ــيفه وِس ــي س ــةٌ ف   وال عفَّ
  

  ا في الكـفّ والفـرِج والفـمِ      ولكنه  
ومــا كــلُّ هــاٍو للجميــِل بفاعــٍل    

   
  وال كــلُّ فَعــاٍل لــه ِبمــتممِ     

  
ثم ينتقل إلى مدح كافور فهو إمام الكرماء وسيدهم، ومعلِّم السياسة 
والسعي في سبيل المجد، وهو الشجاع الذي يثبت في المعركة ال يحجم وال 

  .عيتسرب إليه الوهن والفز
وفي القسم األخير من القصيدة يستنجز كافوراً وعده مذكراً إياه 

  :باألخطار التي تعرض لها وهو في طريقه إلى الفسطاط، فيقول
أَبا المسِك أرجو منك نصراً على الِعـدا          

  
  وآمُل ِعزاً يخِْضب البـيض بالـدمِ        

ويومــاً يغــيظُ الحاســدين وحالــةً      
   

  ا فيهـا مقــام التــنعم ُأقـيم الــشَّق   
              ـِردي ـنوم إالَّ َأهَل ذاك ولم َأرج

  
  )٣(مواطر من غير السحائِب يظِْلـمِ       

                                              
   . الرمح القوي الصلب: السمهري. السيد الكريم الجميل الجسم الموطّأ األكناف: السميدع) ١(
قد : يقول. الحملة في الحرب: والكبة. اإلبل البيض: والعيس. جابت وقطعت: خطت )٢(

فر كثيراً، وقطعت به اإلبل الفلوات، وشهد الحروب وألفها، فخالطت به الخيل سا
  .الجيوش وحمالتها

أنت أهل ألن يرجى لديك ما رجوته، ولم أضع الرجاء منك في غير موضعه : يقول )٣(
  .كمن يرجو مطراً من غير سحاب، فيقال له ظلمت
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ـا           فلو لم تَكُن في ِمصر ما ِسرتُ نحوه
    

  بقلِب المـشُوِق المـستهاِم المتـيم        
ــٍل   ــالب قبائ ــي ك ــت خيل   وال نَبح

  
  )١(كأن بها في الليِل حمـالِت ديلَـمِ         

ــائٍف ــين ق ــا ع ــت آثارن   وال اتَّبع
  

  )٢(فلم تر إالَّ حـافراً فـوقَ منْـِسمِ          

وسمنا بها البيـداء حتـى تغمـرت       
      

  )٣(من النيل واستَذْرتْ بظّل المقطَّـمِ       

      هـِشيرِصي باختصاِصي معلَخَ يوَأب
          

  )٤(عصيتُ ِبقَصديِه مشيري ولُـومي     

  خترتُك اَألمالك فاختر لهـم بنـا  قد ا 
    

  )٥(حديثاً وقد حكَّمتُ رْأيـك فـاحكُمٍ        

  فأحسن وجٍه في الورى وجه محسنٍ  
    

ــنِْعِم   كــفٍّ فــيهم كــفُّ م وَأيمــن  
  وَأشرفُهم من كـان أشـرفَ ِهمـةً         

  
  وأكبر إقـداماً علـى كـل معظَـمِ          

  لمن تَطلب الدنيا إذا لم تُـِرد بهـا           
   

  سرور محـب أو إسـاءة مجـرمِ         
وفي آخر القصيدة يفِصح عن رغبته، و يستَبِطىء  ممدوحه في إنجاز   

  :وعده فيقول
  ولو كنتُ َأدري كم حياتي قـسمتُها       

     
  وصيرتُ ثُلْثيهـا انتظـارك فـاعلمِ        

  ولكن ما يمِضي من العمـِر فائـتٌ         
  

  )٦(ِمفجد لي بحـظّ البـادِر المتغَـنِّ         

رضيتُ بما ترضى به لـي محبـةً         
       

  وقُدتُ إليك الـنفس قَـود المـسلِّمِ         
  ومثلُك من كـان الوسـيطَ فـؤاده          

   
  فَكلَّمــه عنِّــي ولــم َأتكلَّــمِ     

                                              
  .وةجيل من الترك كانت بينهم وبين العرب عدا: الديلم )١(
يقول إن الذي تتبع آثارنا ليردنا عن . خف البعير: المنسم. الذي يقفو اآلثار: القائف )٢(

  .المسير إليك، لم ير إالّ آثار اإلبل والخيل
. نزلت في ذراه: واستذرت. شربت قليالً من الغمر وهو القدح الصغير: تغمرت )٣(

  .تركنا فيها أثراً: ووسمنا
استذرت ركابي بظل ملك عظيم يعصي من يشير عليه : يقول. فسهالعظيم في ن: األبلخ )٤(

  .بتركي، بأن يختصني دون غيري
يقول اخترتك من بين ملوك الدنيا . اخترتُك من األمالك أي الملوك: اخترتُك اَألمالك )٥(

  .وآثرتك دونهم فاختر لهم بنا حديثاً من مدح وهجاء فاألمر لك
  . الذي يغنم الشيء:المتغنِّم. المسرع: البادر )٦(
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هـ نظم أبو الطيب قصيدتَه السادسة في ٣٤٧وفي شهر شعبان من سنة 
وجور َألن جماعةً من الجند مدح كافور إثر خالف وقع بينه وبين سيده أَنُ

المستائين من تسلُّط الوصي على شؤون الدولة، اتصلوا باألمير اإلخشيدي ولكن 
وإلبرام الصلح اشترط كافور تسليم . المؤامرة فشلت؛ فوقعت الوحشة بينهما

المتآمرين، فلم يجد األمير بدا من تسليمهم، فُأغرقوا في النيل، واصطلح الطرفان 
لب أبو الطيب بذكر الصلح فمدح كافوراً، وأشاد بانتصاره على المتآمرين ثم طو

  :وبالمصالحة التي وضعت حداً للخالف بين المتخاِصمين فقال
  حسم الصلح ما اشـتهتْه اَألعـادي      

  
ــسادِ    ــسن الحـ ــه َألْـ   وَأذاعتْـ

    بيرــد ــال تَ ــس ح ــه َأنف   وأرادتْ
  

ــرادِ     ــين الم ــا وب ــا بينه   ك م
ـ       ا أوضـع المخبـون فيـه      صار م

  
  )١(من عتاٍب زيـادةً فـي الـوداد          

ــداد      ــى األض ــلطانُه عل ــاِب س ــى اَألحب ــيس عل ــاة ل ــالم الوش   وك
  إنمــا تُــنِْجح المقالــةُ فــي المــر  
  

  )٢(ِء إذا صادفت هوى فـي الفـؤاد      

ـ           ولَعمري لقـد هـِززتَ بمـا قيـ
  

ــواِدـــ   ــقَ اَألط ــتَ َأوث   )٣(َل فُألْفي

ــا ال ي ــتَ م ــسادِ ِنل ــي اَألج ــنْتَ اَألرواح ف ِر وصمــس ــالِبيض وال ــال ب   ن
  وإذا الِحلْم لـم يكـن فـي طبـاعٍ           
  

  لــم يحلِّـــم تقــادم المـــيالدِ    
ــا    ــا ك ــدتَ ي ــه س ــذا ومثل   فبه

  
  فور واقْتَـدتَ كـلَّ صـعِب القيـادِ         

  : ثم يشيد بالطرفين المتصالحين فيقول  
      بغـا لَكُمـا الـشر نم ال عدا الشر  

  
ــسادِ    ــَل الف ــساد َأه ــص الف   وخ

  َأنتما ما اتفقتمـا الجـسم والـرو          
  

ــواِد   فــال احتجتُمــا إلــى الع ٤(ح(  

                                            
  .   الذين يحملون مطيهم على الخبب وهو ضرب من العدو: المخبون )١(
إنما يبلغ القول النجاح إذا سمعه من يوافق هواه ذلك القول، وكأن هذا تبرئة : يقول )٢(

  .البن مواله من موافقة قلبه كالم الوشاة
  .فكنت كأقوى الجبال. اتحركت إلى الشر بما نقل إليك من الوشاي: هززت )٣(
يقول مثلكما في اتفاقكما مثل الروح والجسد، إذا اتفقا صلح . مدة اتفاقكما: ما اتفقتُما )٤(

  .البدن، ولم يعد به حاجة إلى الطبيب والعواد، وإذا تنافرا فسد البدن



 

 -٢٦٨-

ــه  ــا من ــذاً فيكم ــتُّ عائ ــا ب   بكم
  

ــاِد   ــاٍغ وع ــلِّ ب ــِد ك   )١(ومــن كي

ــادِ   ــى اَألحقـ ــا إلـ ــسْؤدد َأن تبلُغـ ــةُ والـ ــود والرعايـ ــع الـ   منـ
لطرفين، وتبتعد عن التعريض والسخرية، فالقصيدة تشيد بالوفاق والصلح بين ا  

  .حيث يعتصم الشاعر بالصبر، ويؤجل مطالبة كافور بالوفاء بما وعد إلى حين
وفي عيد الفطر سنة سبع وأربعين وثالث مئة أنشد أبو الطيب قصيدته 
السابعة التي يهنِّىء بها كافوراً بعيد الفطر، ويعلن ندمه على ترك سيف 

بما يعتمل في نفسه تصريحاً ال لبس فيه وال غموض، كما الدولة، ويصرح 
: وجاء في التعليق على هذه القصيدة. يلِحف في مطالبة كافور بتحقيق أمله

أن كافوراً قد تقدم إلى الحجاب وَأصحاب اَألخبار، فكانوا كلَّ يوٍم يرِجفون «
اً يعرفونه بذلك، فلما وينفذ إليه قوم. بأنه قد ولَّى أبا الطيب ناحيةً من الصعيد

كثر ذلك، وعلم أن المتنبي ال يثق بكالٍم سمعه حمل إليه ست مئة دينار ذهباً؛ 
  :»)٢(فقال أبو الطيب هذه القصيدة يمدحه بها

     الشوقَ والشوقُ أغلـب فيك أغالب  
  

        ـبمن ذا الهجِر والوصـُل َأعج ٣(وَأعجب(  

  َأما تغلَـطُ اَأليـام فـي بـَأن َأرى           
  

ــرببغ   ــاً تُق ــائي َأو حبيب   يــضاً تُن
ــةً    ــلَّ تَئي ــا َأق ــيري م ــه س   وللَّ

  
       بالحـدالَى وغُـر ةَ شرقيشي٤(ع(  

  عشيةَ َأحفى الناِس بي من جفَوتُـه      
  

       ٥(وَأهدى الطريقين التـي َأتجنَّـب(  

                                            
 أعوذ بكما من وقوع: يقول. الظالم: العادي. أي من الخُلْف: ومنه. ألجلكما: بكما )١(

  .  الخلف بينكما ومن كيد أهل البغي والعدوان الذين يريدون بكما السوء
  . بشرح البرقوقي١٠٣ ص ١انظر ديوان المتنبي ج  )٢(
بيني وبين الشوق مغالبة ألجلك، والغلبة للشوق؛ إذ هو يغلب صبري وإني : يقول )٣(

  .لتفريقأعجب من هذا الهجر لطوله، ولكن الوصل أعجب منه ألن من شيم األيام ا
. يتعجب من سرعة سيره. الحدالى وغُرب موضعان بالشام. التلبث والتمكُّث: التئية )٤(

يقول ما كان أسرع سيري وأقل تلبثي عشية كان هذان المكانان على جانبي الشرقي 
  .وذلك عند رحيله من حلب

إن : يقول. اإلكرامأحفى من الحفاوة أي المبالغة في . سيف الدولة: يريد بأحفى الناس )٥(
سيف الدولة أحفى الناس بي فجفوته وغادرته، وكانت أهدى الطرق هي الطريق التي 

  .أعود فيها إليه، فعدلت عنها إلى مصر
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  : ثم يعلن برمه وشكواه فيقول
  لحا اهللا ذي الـدنيا مناخـاً لراكـبٍ      

  
ــذَّبفكــلُّ بع   ــا مع ــم فيه ــِد اله   ي

  َأال ليتَ شعري هل أقـول قـصيدةً         
  

   ــب ــا وال َأتعتَّ ــتكي فيه ــال أش   ف
  وبي ما يذود الـشعر عنِّـي َأقلُّـه          

  
         قلبي يا ابنةَ القـوِم قُلَّـب ١(ولكن(  

  : ثم يشيد بأخالق كافور وحكمته، وينتقل إلى التصريح بحاجته فيقول  
   أنالُه أبا المسك هل في الكأِس فضلٌ     

  
          فإني ُأغنِّي منـذُ حـيٍن وتَـشْرب  

  وهبتَ على مقـدار كفَّـي زماننـا         
  

        تطُلـب ونفسي على مقداِر كفَّيـك  
  إذا لم تَنُطْ بـي ضـيعةً أو واليـةً           

  
        يكـسوني وشُـغْلُك يـسلُب كفجود  

          ـهفي ذا العيـد كـلٌّ حبيب ضاِحكي  
  

         بوَأنـد ُأِحـب ـنِحذائي وأبكي م  
  إلى أهلـي وأهـوى لقـاءهم       أِحن   

  
     غْـِربم شتاِق عنقاء٢(وأين من الم(  

         ـموإن لم يكن إالَّ أبو المـسك أوه  
  

         لى فـي فـؤادي وَأعـذبَأح فإنَّك  
         ـبولي الجميـَل محبوكلُّ امرىٍء ي

  
   ــبطي نِبــتُ الِعــزوكـلُّ مكــاٍن ي  

 يخير ممدوحه في أن يستبقيه ففي هذه األبيات ما يشير إلى َأن أَبا الطيب  
أما األبيات األخيرة الباقية من . في كنفه بتنفيذ وعده، أو يخلَّي سبيله للِّحاق بأهله

القصيدة فليست سوى محاولة لتهدئة وتلطيف ما يمكن أن تجنبه عليه هذه 
  .الصراحة من عواقب سيئة؛ لذلك عاد إلى كيل المديح لسيده بال تحفُّظ

. طيب بعد هذه القصيدة عن مدح كافور نحو ثمانية أشهروأحجم أبو ال
وما كان يتوقَّف عن مدحه أكثر من ثالثة أشهر، وهو ما يشير إلى عدم 

                                            
إن بي من هموم الدهر ما يمنعني من قول الشعر، ولكن : يقول. يدفع ويطرد: يذود )١(

   . قلبي كثير التقلُّب
)٢( عوالمغرب من . د ما بينه وبينهم بحيث ال يرجو لقاءهميذكر تشوقه إلى أهله، وب

طائر خرافي سميت عنقاء مغرباً ألنها تُغرب : والعنقاء. ذهب وأبعد: أغرب في البالد
  .بكل ما أخذته
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وخالل هذه اَألشهر . ارتياحه لموقف الوصي منه، وتجاهله ما وعده به
أوالهما حين بلغه أن جماعةً نَعوه في مجلس سيف . الثمانية نظم قصيدتين

عبر فيها عما يعتمل في نفسه من الحزن واألسى لبعده عن األهل الدولة، ف
  :والوطن، وسخطه على ما آلت إليه حالُه من الخيبة واإلخفاق فيقول

 ــن ــٌل وال وطَ ــُل ال َأه ــم التعلُّ   ب
  

   ــكَن وال س ــأس ــديم وال ك   وال ن
  ُأريــد مــن زمنــي ذا أن يبلَّغنــي  

  
        ١(ما ليس يبلُغُه من نفسه الـزمن(  

  ال تَلْقَ دهـرك إالّ غيـر مكتـرثٍ          
  

         ـدنالب ـكفيه روح بما دام يصح  
  فما يدوم سرور مـا سـِررتَ بـه          

  
  نــز الفائــتَ الح ــك ــرد علي   وال ي

  : ثم يخاطب سيفَ الدولة قائالً  
  يا من نُعيتُ علـى بعـٍد بمجلـسهِ        

  
        نتَهـرم ٢(كلٌّ بما زعم النـاعون(  

  تُ وكم قـد مـتُّ عنـدكُم    كم قد قُِتلْ    
  

        والكفـن ٣(ثم انتفضتُ فزال القبر(  

          دفنـي قبـَل قـولِهم قد كان شاهد  
  

  )٤(جماعةٌ ثم ماتوا قبَل مـن دفَنُـوا     

           دركُـهي ما كلُّ ما يتمنـى المـرء  
  

    بما ال تَشْتهي الـسفُن تجري الرياح  
        كُمجـار الِعـرض ونصرأيتُكُم ال ي  

  
   ِدروال ي      ناللَّـب ٥( علـى مرعـاكُم(  

                                              
إن مرادي الذي أرجو من زمني مساعدتي على تحقيقه ليس بوسع الزمان نفسه : يقول )١(

  .بلوغه
ني قد نُعيت بمجلسكم على البعد، وكل أحد مرتهن إ: يخاطب سيف الدولة فيقول )٢(

  .بالموت ال بد له منه، فال يفرح أحد بنعي أحد
كم قد أخبرتم بموتي وتحقّق ذلك عندكم، ثم بان األمر بخالف ذلك، فكأني كنت : يقول )٣(

  .ميتاً ثم خرجتُ من القبر
توا قبل المتنبي، فبان يريد أن قوماً نعوه قبل هؤالء، وأخبروا أنهم شاهدوا دفنه ما )٤(

  .كذبهم فيما ادعوا
يقول معرضاً بسيف . أو ما يمدح به الرجل ويذم. الشرف، وقيل الحسب: العرض )٥(

من جاوركم ال يقدر على صون عرضه ألنه يشتم عندكم فال تكترثون لشتمه، : الدولة
ألن . م لوخامتهوال تحامون عنه، وإذا رعت النعم في أرضكم لم يدر لبنها على مرعاك

  .نعمتكم مشوبة باألذى
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ــٌل ــنكم ملَ ــٍب م ــلِّ قري   جــزاء ك
  

         ـغَنمـنكُم ض ِحـب١(وحظُّ كّل م(  

         كُموتغضبون على مـن نـال ِرفْـد  
  

       والِمـنَن التنغـيص هعاِقب٢(حتى ي(  

ثم يعِرب عن وحشته لفراق سيف الدولة، ويصف بني حمدان بأنهم ال   
  :يحفظون الود فيقول

  رتُ بعد رحيلـي وحـشةً لكُـم       سِه
  

       ـنمريري وارعوى الوس ٣(ثم استمر(  

    ــم ــِل ودكُ ــود مث ــت ب   وإن بلي
  

   ــن ــه قَِم ــراٍق مثِل ــإنني بف   )٤(ف

  :وختم قصيدته بأبياٍت في مدح كافور رغم أنه لم ينِشده إياها فقال  
       هـري عنـد غيـِركُمَأبلى اَألجلَّةَ م  

  
  )٥(اِط والرسـن وبدَل العذْر بالفُـسط     

  عند الهماِم أبي المسِك الذي غَِرقت       
  

        الحمـراِء والـيمن رضفي جوِده م  
  وإن تأخّر عنِّـي بعـض موِعـده         

  
    ــن ــالي وال تَِه ــَأخَّر آم ــا ت   فم

  هـو الـوفي ولكنــي ذكـرتُ لــه     
  

   ــتِحن ــا ويم ــو يبلوه ــودةً فه   م
ويأسه من الحصول على ويبدو من هذه القصيدة نفاد صبر المتنبي،   

وجاء في . ويروى َأن بعضهم توسط له لدى كافور فكان رده الرفض. مبتغاه
رجل ! يا قوم«:  أن كافوراً قال٢٠٠ البن سعيد »المغرب في حلى المغرب«

                                            
  .أي لستم تجازون المحب وال القريب بما يستحقَّانه )١(
  .  أي ال يخلو عطاؤكم من المن واألذى حتى يصير آخذُه معاقباً بتنغيص ما أخذه )٢(
. ارتدع: ارعوى. ألفه واعتاده: واستمر مريره على كذا. الحبل الشديد الفتل: المرير )٣(

 ياستوحشت لفراقكم حتى امتنع رقادي، ثم تصبرت وعاد إل: يقول. النعاس: الوسن
النوم بعد السلو     .  

أي إذا عاملني آخر مثلما عاملتموني فارقته . جدير: قمن. أي مثل فراقكم: بفراق مثله )٤(
  .كما فارقتكم، وهذا تعريض بكافور

جمع عذار وهو ما : والعذر. به الفرسجمع جالل، مفردها جّل وهو ما يجلَّل : األجلّة )٥(
صر إلكرام مثواه فيها حتى بمأن مقامه طال : والمراد. كان على خد الفرس من اللجام

  .بليت جالل فرسه وعذره ورسنه
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 وفي »كيف يولّيه كافور فيأمنه؟) ص(ادعى النبوة مع خير البشر محمد 
 رجل أراد أن يكون نبياً بعد هذا«: ١/٢٦٨ للسيوطي »حسن المحاضرة«

  .»محمد صلى اهللا عليه وسلم، فهالّ يروم أن يكون ملكاً بديار مصر؟
كانت خيبة أمل الشاعر بحاميه كبيرة فقد تبين له بما ال يقبل الشك أن 

  .كافوراً رجل مخادع ال يمكن تصديقه أو الركون إليه
 ينِشدها كافوراً هي والقصيدة الثانية التي نظمها في هذه الفترة، ولم

قصيدة تفيض باليأس والتشاؤم، فصحبةُ هذا الزمان ال خير فيها، وال ينبغي 
فربما عرضت الَّلذات للناس في حياتهم بين حيٍن وآخر ولكنها . التعويُل عليها

  :يقول أبو الطيب. لَذَّاتٌ عابرة سرعان ما تزول
  صــِحب النــاس قبلنــا ذا الزمانــا 

            
  نــاهم مــن شــأنه مــا عنانــاوع  

ــا    ــضهم أحيانـ ــر بعـ ـــه وإن سـ ــم ِمنْـ ــصٍة كُلُّهـ ــوا بغُـ   وتولَّـ
ـ             ربما تُحـِسن الـصنيع ليـا ليـ
  

ــسانا     ــدر اإلح ــن تُك ـِه ولِك   ــ
  

ويرى أن الناس شركاء الزمان في الشّر، وهم أعوانه على السوء، 
  :حيث يقول

       فينـا بريـِب الـد ضـروكَأنَّا لم ي  
             

  )١(هِر حتـى َأعانـه مـن َأعانـا          

  كلَّمــا َأنبــت الزمــان قنــاةً     
  

  )٢(ركَّب المرء فـي القنـاِة ِسـنانا         

         مـن َأن النفـوِس َأصـغر رادوم  
  

  )٣(نَتَعــادى فيــه وَأن نتفــانى    

                                              
إن الذي أعان علي الدهر لم يرضه ما نالني : يقول. حوادثه وصروفه: ريب الدهر )١(

منه حتى أعانه علي.  
دب الزمان لإلساءة بما جبل عليه صارت عداوة العادي مدداً لقصده ذا انتُإ: يقول) ٢(

  .نحوك
أقل وأحقر من أن يعادي بعضنا وحطامها إن ما تريده النفوس من جاه الدنيا : يقول )٣(

  .بعضاً ألجله
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وإذا كان الزمان والناس على هذه الشاكلة من السوء، فعلى الرجل 
فإذا . حياة بشجاعة فال يرضى بالذل، وال يستكين للهوانالحكيم ّأن يواجه ال

كان الموتُ حقيقة ال ينجو منها شجاع وال جبان، وال قوي وال ضعيف فإن 
  .احتمال الضيم عجز وجبن

ــا ــي المناي ــى يالق ــر َأن الفت   غي
  

  كالحــاٍت وال يالقــي الهوانــا    
        ــي ــى لح ــاةَ تبق ــو ان الحي ول

   
ــلَّ    ــددنا َأضـ ــشجعانالَعـ   نا الـ

     ــد وإذا لــم يكــن مــن المــوِت ب
  

ــا    ــوتَ جبان ــِز ّأن تم ــن العج   فم
  )١(كلُّ ما لم يكن مـن الـصعب فـي اَألنفـس سـهٌل فيهـا إذا هـو كانـا                      

  
إن هذه األبيات األخيرة توحي بأن أبا الطيب قد ضاق ذرعاً بمقامه 

ه على التفكير في كنف كافور؛ فأخذ اليأس يتسرب إلى نفسه، وهو ما حفز
ومما عزز عزمه على الهرب استئذانه كافوراً . الجاد بالهرب من مصر

قسم  في الذهاب إلى الرملة لتحصيل ماٍل كَتَب له به، فلم يْأذَن له بالسفر، وَأ
 كلِّف من يقوم بذلك، وهو ما جعله يقطع الشكد بأن يعليه َأالَّ يرحَل، وتعه

 أبو ثم خرج.  فكِّر جدياً باإلفالت مما يدبره له كافورباليقين وأن عليه أن ي
هـ عندما تمرد على كافور بالشام ٣٤٨الطيب عن صمته خالل سنة 

شبيب بن جرير العقيلي وهو زعيم بدوي كان والياً على معرة النعمان، ثم 
 اصطنعه كافور، ووالَّه عمان والبلقاء وما يليهما، فعظم أمره، واجتمع إليه

جماعةٌ من العرب فوق عشرة آالف، وقصد دمشق لالستيالء عليها، غير 
إن امرأةً ألقت عليه : أنه مات فجأةً َأثناء هجومه على المدينة، وقالوا

سقطت ِرجُل فرسه في قناة : ويقال. رحى؛ فصرعته، فانهزم َأصحابه
أصابه صرع كان : اً، وقيلفسقط عنها، وقيل شرب سِويقاً مسموم

وُأخبر كافور بمصرعه يوم الجمعة ثاني جمادى الثانية . الخ .......عتريهي
                                            

  .إنما يصعب األمر على النفس قبل وقوعه، فإذا وقع سهل وهان: يقول )١(
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سنة ثمان وأربعين وثالث مئة، فطلب من أبي الطيب أن يذكر هذه الواقعة 
  :في شعره فقال

ــسانِ   ــّل ل ــذموم بك ــدوك م ع  
  

  ولو كان مـن َأعـدائك القمـرانِ         
ــا        ــالك وإنم ــي ع ــر ف وهللا س

  
     بـرالعدا ض مـن الهـذيانِ    كالم   

  َأتلْتَِمس اَألعـداء بعـد الـذي رأت        
  

ــانِ    ــوح بي ــٍل أو وض ــام دلي   قي
           الغـدر رأت كلَّ مـن ينـوي لـك  

      
  يبتَلى  بغدِر حياٍة أو بغـدِر زمـانِ          

  برغم شبيٍب فـارقَ الـسيفُ كفَّـه         
  

  وكانـا علــى اِلعـالَِّت يــصطحبانِ    
  

 يتعمد إغاظة كافور ال بدا أبو الطيب في مطلع هذه القصيدة وكأنه
هذا المدح ينعكس هجاء، : مدحه حيث قال ابن جني في شرح البيت األول

أنت رذل ساقط، والساقط ال يضاهيه إالَّ ِمثْلُه، وإذا كان معاديك مثلك : يقول
ويقول الواحدي في . فهو مذموم بكل لسان، كما أنك كذلك ولو عاداك القمران

 إلى الهجاء أقرب؛ ألنه نسب علوه على الناس إلى وهذا: شرح البيت الثاني
قَدٍر جرى به من غير استحقاق، والقدر قد يوافق بعض الناس فيعلو ويرتفع 

فلم يستطع إخفاء إعجابه . على اَألقران وإن كان ساقطاً؛ باتفاق من القضاء
رثيه بشبيب بوصفه رجالً شجاعاً خانه القدر فخر صريعاً، لذلك بدا وكأنه ي

  :وال يهنىء كافوراً بقتله حيث قال
  فإن يـك إنـساناً مـضى لـسبيله        

  
ــواِن   ــةُ الحي ــا غاي ــإن المناي   )١(ف

  وما كان إالَّ النار في كـلِّ موضـعٍ          
  

  )٢(تُثير غباراً فـي مكـاِن دخـانِ         

ــدوه     ــشتهيها ع ــاةً ي ــال حي   فن
  

  )٣(وموتاً يشهي الموتَ كـلَّ جبـانِ        

                                              
  . ومات فإن الموت غاية كل حي فال عار عليه بذلكإن يك شبيب قد هلك: يقول )١(
  .كان شبيب كالنار في إيقاد الفتنة والشر، غير أنه يثير غبار الحرب بدل الدخان )٢(
عاش حياة طيبة يشتهي عدوه مثلها أي عاش في عز ومنعة، ثم مات موتاً : يقول )٣(

  .ألميشهي الموت إلى الجبناء ألنه موت لم يتقدمه مرض وال 
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   الرمـاح برمحـه    نفى وقْع َأطرافِ  
  

  )١(ولم يخشَ وقْع النجِم والـدبرانِ       

  ولم يدِر أن الموتَ فـوقَ شَـواِته         
  

  )٢(معار جنـاٍح محـسِن الطيـرانِ        

      حتـى قتلتَــه وقـد قتـل األقـران  
  

  )٣(بأضعِف ِقـرٍن فـي َأذلِّ مكـانِ         

  َأتَتْه المنايـا فـي طريـٍق خَفيـةٍ          
  

  )٤(على كل سـمٍع حولَـه وِعيـانِ         

  ولو سلكتْ طُرقَ الـسالِح لردهـا        
  

ــاِن   ــساع جن   )٥(بطــوِل يمــيٍن واتْ

ــحابِه   ــين ِص ــدار ب ــصده المق   تَق
  

  )٦(على ِثقَـٍة مـن دهـره وَأمـانِ          

  وهل ينْفع الجيشُ الكثيـر التفافُـه         
   

  )٧(على غيِر منصوٍر وغيِر معـانِ        

  
بوسعك أن تهزم شبيباً لم يكن : وكأن أبا الطيب يريد أن يقول لكافور
ثم يحاول في األبيات األخيرة . في حرب، وإنَّما هزمته ِغيلةً، أو هزمه القدر

من القصيدة استدراك األمر بإرضاء كافور، فينكر على شبيب كفران النعمة، 
  :وقتال من َأنعم بها عليه، فيقول

                                            
وسمي الدبران ألنه يدبر .  كواكب من برج الثورةوالدبران خمس. الثريا: أراد بالنجم )١(

كان شجاعاً يقي نفسه برمحه، ولكنه لم يجِر في حسبانه مناحس : يقول. الثريا أن يتبعه
  .قضت بحلول أجله التي النجوم

ا توجه لكأنه ُأعير أي لم يكن يدري أن الموت فوق رأسه كيفم. جلدة الرأس: الشواة )٢(
  .جناحاً يحوم به فوقه ليقع عليه

يعني أنه لم يمت في ميدان القتال، بل سقط . ج ِقرن وهو الكفء في الحرب: األقران )٣(
  .ميتاً دون أن يصيبه شيء

  .إنه مات فجأة من غير أن يستَدّل على موته بمرئي أو مسموع: يقول )٤(
أي لو أتته المنايا عن طريق السالح لدفعها عن . لبوالجنان الق. أي المنايا: سلكت )٥(

  .نفسه ألنه بطل ال يغالَب
جاءه القضاء فأهلكه وهو بين أصحابه واثق : يقول. القدر: المقدار. قصده: تقصده )٦(

  .بالحياة، آمن من الموت
  .لم ينفعه الجيش الكثير ألن اهللا تعالى لم يكن ناصراً ومعيناً له: يقول )٧(
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ــٍل   ــد عاق ــه ي ــا َأوليتَ أتُمــِسك م
               

ــ   ــاِنوتُمــِسك ف ــه بعِن   )١(ي كُفران

  ويركب مـا َأركبتـه مـن كرامـٍة           
   

  )٢(ويركب للعصياِن ظهـر حـصانِ       

ثنى يـده اإلحـسان حتـى كأنَّهـا            
  

  )٣(وقد قُِبضتْ كانـت بغيـِر بنـانِ         

  وعند مِن اليوم الوفـاء لـصاحبٍ         
     

  )٤(شبيب وأوفى من تـرى أخـوانِ        

ــ   ــافور َأنَّ ــا ك ــضى اُهللا ي ك أوٌل     ق
  

  وليس بقاٍض َأن يـرى لَـك ثـانِ          
َأِرد لي جميالً جدتَ َأو لم تَجد بـه            

  
ــاني    ــي أت ــتَ ف ــا َأحبب ــك م   فإنَّ

لَِو الفَلَك الـدوار أبغـضتَ سـعيه           
  

ــدورانِ    ــن ال ــيء ع ــه ش   لَعوق
  

هون من إن ما َأنكره َأبو الطيب على شبيب من كفران النعمة بعد َأن 
االنتصار عليه، وأشاد بشجاعته، لم يكن ليطمئن كافوراً، فَأوعز إلى جواسيسه 
 ِقضوي قِلقها وهو ما يرم ة؛ فيهجوه هجاءعلى حين ِغر بمراقبته لئالَّ يهرب
مضجعه، وكافور من الذكاء والدهاء ممن ال يخدعهم التملُّق والكالم المعسول 

  . القصيدةالذي خُِتمت به
   الرومياتصالُه بفاتك
هـ  دخل إلى الفسطاط األمير ٣٤٨وفي شهر جمادى اآلخرة من سنة 

 - اإلخشيدي الشاب أبو شجاع فاتك الرومي وهو من غلمان محمد اإلخشيد 
قادماً من الفيوم يحفُّ به موكب ملكي؛ حيث اقتيد بين يديه أربعة آالف جِنيبة 

  .منْعلَة بالذهب
                                            

هل يمسك عاقل من النعمة التي أنعمت بها : يقول. أعطيته والضمير لشبيب: وليتهَأ )١(
  على شبيب، ثم يمسك عنان فرسه لقتال من أنعم بها عليه؟

  وهل يركب عاقل مثل الكرامة التي أركبتها شبيباً، ثم يركب حصانه لعصيان من أكرمه؟) ٢(
 حتى ثناها إلى ورائها كأنها لما قبضت ملئت يده بإحسان كافور: يقول. ردها: ثنى يده )٣(

  . يطبقها على الموهوب فأرسلتهنما وهبت لم يكن لها بنا
ال وفاء اليوم عند أحد، فإن أوفى من ترى من الناس غادر كشبيب فهما في ذلك : يقول )٤(

  .إخوان في الغدر
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اتك روميا ُأِسر وربي في فلسطين، ثم َأخذه اإلخشيد من سيده في وكان ف
الرملة بال ثمن، فَأعتقه، وانخرط في الجيش، فأبدى من البسالة والذكاء ما يثير 

وتالفياً لخطره أقطعه كافور الفيوم؛ فصار من كبار المالَّك في . اِإلعجاب
ولم يتمكَّن أبو الطيب . ستشفاءولما دخل الفسطاط كان مريضاً يطلب اال. مصر

من عيادته خوفاً من كافور، ولكن فاتكاً كان يسأل عنه ويراسله بالسالم، ثم 
التقيا خارج المدينة فُأعجب كلٌّ منهما باآلخر، وبعث فاتك إلى أبي الطيب ألف 

وعلى إثر ذلك طلب أبو الطيب من . دينار ذهباً، ثم أتبعها هدايا أخرى بعدها
اسع من شهر وفي الت. يأذن له بمدح فاتك؛ فأذن له مصانعةً لفاتككافور أن 

  :هـ أنشده الميته المشهورة التي يقول فيها٣٤٨جمادى اآلخرة سنة 
  ال خيـَل عنـدك تُهـديها وال مــالُ   

  
  )١(فليسِعِد النُّطْقُ إن لم تُسِعِد الحالُ        

  واجِز األمير الـذي نُعمـاه فاجئـةٌ         
  

ـ         )٢(اِس أقـوالُ  بغير قوٍل ونُعمى الن

  وإن تكن محكَماتُ الشُّكِْل تمنعنـي        
  

  ظهور جرٍي فلـي فـيهن تَـصهالُ        
  وما شـكرتُ َألن المـاَل فرحنـي         

  
ــاللُ    ــار وإق ــدي إكث ــياِن عن   س

  لكن رأيـتُ قبيحـاَ أن يجـاد لنـا           
  

ــالُ    ــقِّ بخَّ ــضاِء الح ــا بق   )٣(وأنن

ــد إالَّ   ــدِرك المج ال يــن    ســيد فَِط
  

  ِلما يـشُقُّ علـى الـسادات فَعـالُ          
  كفاِتــٍك ودخــوُل الكــاف منْقَــصةٌ  

  
  )٤(كالشمِس قلتُ وما للشَّمس أمثالُ      

                                              
ال ما تهديه ليس عندك من الخيل والم: يقول الشاعر مخاطباً نفسه. اإلعانة: اإلسعاد )١(

إلى الممدوح جزاء على إحسانه فلْيسعدك النطق، أي جازه بالمدح إذا لم تعنك الحال 
  .على مجازاته بالمال

  .  ال يتقدمها سؤال أو انتظار: فاجئة. المال والصنيعة: النعمى )٢(
  .الحمد والشكر: وقضاء الحق. جمع باخل: بخَّال )٣(
ال يدرك المجد إالَّ : يقول. النقص: المنقصة. تشبيهكاف ال) كفاتك(أراد بالكاف في  )٤(

دخول الكاف عليه تنقص من قدرة : سيد صفاته هذه التي ذكرت، ثم استدرك فقال
  .  الظاهر ألنه يوهم أن له شبيهاً
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 ــه ــذَّتها براثنُ ــد غ ــِد اُألس   القائ
  

  )١(بمثلها من ِعـداه وهـي َأشْـبالُ       

ــره َأضــعافَ منظــرِه   يريــك مخْب
  

  )٢(بين الرجال وفيهـا المـاء واآللُ        

ــهإذا ا ــان ِحلْيتَ ــت ك ــوك تحلَّ   لمل
  

ــساُل   الكعــِب ع وأصــم ــد   )٣(مهنَّ

  أبو شُجاٍع أبـو الـشجعاِن قاطبـةً       
  

  )٤(هوٌل نَمتْه من الهيجـاِء َأهـوالُ        

تملَّك الحمـد حتـى مـا ِلمفْتَِخـٍر          
  

  في الحمِد حـاء وال مـيم وال دالُ           
  لوال المـشقَّةُ سـاد النـاس كُلُّهـم       

  
  ــود ــالُ الج ــدام قَتَّ ــر واإلق    يفِْق

    ــه ــسان طاقَتَ ــغُ اإلن ــا يبل   وإنم
  

  )٥(ما كلُّ ماشـيٍة بالرحـِل ِشـماللُ        

  إنا لَفي زمـٍن تـرك القبـيِح بـه         
  

  )٦(من أكثِر الناِس إحسان وإجمـالُ       

      الثـاني وحاجتُـه هالفتى عمر ِذكْر  
  

  )٧(ما قاتَه وفضوُل العـيِش أشـغالُ        

و الطيب َأن يتجنَّب التعريض بكافور في مطلع هذه القصيدة، لم يستطع أب
ولم يكن بوسعه أن يكتم غيظَه مما آلت إليه حاله في الفسطاط، فهو كالفَرس الذي 

  :ُأحِكم ِشكالُه فعجز عن الجري لكنَّه قادر على الصهيل حيث قال
  وإن تكن محكَماتُ الشُّكِْل تَمنَعنـي      

  
  فلـي فـيهن تَـصهالُ    ظهور جرٍي     

                                              
يشير إلى غلمانه الذين رباهم وضراهم بأسالب أعدائه منذ كانوا أشباالً إلى أن ) ١(

  .صاروا ُأسداً
ثم قال . إذا اختبرته رأيته يربي على أضعاف ما أراك منظره: يقول. السراب: لاآل )٢(

على حق الرجال  كالماء أي رجل يعني في الرجال من هو:  الماء واآللوفي الرجال
أي يشبه الرجال بصورته، وليس عنده ما عندهم من المعاني، :  من هو كاآللوفيهم

  .كاآلل يشبه الماء وليس بماء
  .المهتز المضطرب: العسال. الرمح: أصم الكعب. السيف الهندي القاطع: ندالمه )٣(
: والهيجاء. غذته وربته: نمته. ما أخاف وأفزع: الهول. كنية الممدوح: أبو شجاع )٤(

أي هو أبو الشجعان كلهم، وهو هول في أعين األعداء، ونمته أهوال الحرب . الحرب
  .ألنه نشأ فيها فصارت له كالغذاء

  .الناقة القوية الخفيفة المشي: والشمالل. القدرة: الطاقة )٥(
  .فعل الجميل: اإلجمال )٦(
إذا ذكر اإلنسان بعد موته كان ذلك حياةً ثانية له، وما يحتاج إليه في دنياه : يقول )٧(

  .مقدار قوته اليومي، وما فضل عن القوت فهو شغل له ال غناء فيه
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إن ظهور فاتك المفاجئ في حياة المتنبي جعله يفكّر جدياً بقطع الصلة 
بكافور، واالرتباط بفاتك الذي أجزَل له الصالت، ولكنه كان مضطراً إلى 
مداراة كافور إلى أن تواتيه الفرصة للخروج من هذا السجن الذي وجد نفسه 

 شديدة ألزمته الفراش طويالً فقال قصيدةً وفي هذه الفترة أصابته حمى. فيه
وأنشده . يشكو فيها حاله ويعرض ببخْل كافور، ويتمنّى الرحيَل عن مصر

  :إياها في الرابع من ذي الحجة سنة ثمان وأربعين وثالث مئة فقال
ــالمِ   ــن الم ــلُّ ع ــا يِج   ملُومكم

  
ــالمِ    ــوقَ الك ــه ف ــع فَعاِل   )١(ووقْ

ــال د     ــالةَ ب ــي والف ــٍلذَران   لي
  

ــاِم   ــر بــال ِلث   )٢(ووجهــي والهجي

ــذا     ــذي وه ــتريح ب ــإنّي أس   ف
  

ــاِم   ــِة والمقـ ــب باإلناخـ   وأتعـ
ــيفاً     وال ُأمــسي ألهــل البخــِل ض

  
  )٣(وليس ِقرى سـوى مـخِّ النّعـامِ       

ــا     ــاِس ِخب ــار ود الن ــا ص فلم  
  

  )٤(جزيتُ علـى ابتـساٍم بابتـسامِ        

ــطفيه   ــك فــيمن َأص   وصــرتُ َأشُ
  

ــض اَألنــامِ   لع   ــه بع ــي َأنَّ   لم
  يِحــب العــاقلون علــى التــصافي  

  
  )٥(وحب الجـاهلين علـى الوسـامِ        

ــانٍع مــن كــّل فــضٍل     ولــستُ بق
  

  )٦(بـَأن ُأعـزى إلــى جـد همــام     

                                              
إن من تلوماه أجّل : ه اللذين يلومانه على تجشُّم األسفاريقول لصاحبي. الفعل: الفَعال )١(

  .من أن يالم ألن ما يطلبه ال يدرك بالوصف والقول
أي اتركاني والفالة اسلكها بال دليل . نصف النهار: الهجير. دعاني واتركاني: ذراني )٢(

  .الهتدائي فيها، ودعاني مع الهجير أسير فيه بال لثام ألني اعتدت ذلك
  . أمسي ضيفاً للبخيل وإن لم يكن لي طعام البته، والنعام ال مخّ لهال )٣(
)٤( الناس وصار خداعاً عاملتهم بمثل ما يعاملونني به : يقول. الخداع: الخب لما فسد ود

أي ابتسمت إليهم كما يبتسمون إلي.  
 بينهما يقول العاقل يحب من يحبه ألجل صفاء الود. حسن الصورة: الوسام والوسامة )٥(

  .أما الجاهل األحمق فإنه يحب على جمال الصورة
ال أقتنع من الفضل بأن أنسب : يقول. السيد الشجاع، السخي: الهمام. ُأنسب: ُأعزى )٦(

  .   إلى جد فاضل، فإذا لم أكن فاضالً بنفسي لم يغن عني فضل جدي
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  ولم أر في عيـوب النـاس شـيئاً        
  

  )١(كنقِص القـادرين علـى التمـام        

  َأقمتُ بأرِض ِمـصر فـال ورائـي         
  

      بـي وال أمـامي    تَخُب ٢(المطـي(  

ــي   ــان جنب ــراشُ وك ــي الِف   وملن
  

ــامِ    ــلِّ ع ــي ك ــاءه ف ــلُّ لق م٣(ي(  

ــؤادي     ــِقم ف ــدي س ــٌل عائ   قلي
  

  )٤(كثير حاسـدي صـعب مرامـي        

ــامِ    ــع القي ــسِم ممتَِن ــُل الج   علي
  

  شديد الـسكِْر مـن غيـِر المـدام          
  : ثم ينتقل إلى وصف الحمى  

ــا    ــأن به ــي ك ــاءوزائرت   حي
  

  )٥(فلــيس تــزور إالَّ فــي الظــالِم  

  بــذلتُ لهــا المطــارفَ والحــشايا  
  

  )٦(فعافتهـا وباتــت فــي ِعظــامي   

  يضيقُ الجلد عـن نَفْـسي وعنهـا        
  

ــسقامِ    ــأنواِع الـ ــعه بـ   فَتُوِسـ
ــسلَتْني   ــارقتني غـ ــا فـ   إذا مـ

  
ــرامِ     ــى ح ــاِن عل ــا عاكف   كأنَّ

ــري   ــا فتج ــصبح يطرده ــأن ال   ك
  

ــدامعها ب   ــجامِ مـ ــٍة ِسـ   َأربعـ
  ُأراقب وقتَهـا مـن غيـِر شـوقٍ          

  
  مراقبــةَ المــشوِق المــستهامِ    

        ها والـصدقُ شـرـدعويصدقُ و  
  

ــامِ    ــرب العظ ــي الكُ ــاك ف   إذا َألق
                                              

 فلم يكمل أي ال عذر ال عيب أبلغ من عيب من قدر أن يكون كامالً في الفضل،: يقول )١(
له في ترك الكمال إذا قدر على ذلك ثم تركه والعيب ألزم له من الناقص الذي ال يقدر 

  .على الكمال
  .أقمت بمصر ال تسير بي اإلبل إلى خلف وال إلى قدام، يعني أنه لزم اإلقامة بها: يقول )٢(
راش وإن القاه جنبه في إن مرضه قد طال حتى ملّه الفراش، وكان هو يمّل الف: يقول )٣(

  .العام مرة واحدة ألنه مسافر أبداً
قليل عواده ألنه غريب، وفؤاده سقيم لتراكم األحزان عليه، وحساده كثر، : يقول )٤(

  .  ومطلبه صعب
  .هي الحمى وكانت تأتيه ليالً: زائرته )٥(
ا حشي من جمع حشية وهي م: والحشايا. جمع مطرف وهو رداء من الخز: المطارف )٦(

  .الفراش مما يجلس عليه
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ــٍت   َأِبنْــتَ الــدهِر عنــدي كــلُّ بن
  

  فكيف وصلِت أنـِت مـن الزحـامِ         
جرحـِت مجرحــاً لــم يبــقَ فيــه     

  
    للــسيوِف وال الــس هاِممكــان  

  
  :ثم يذكر رغبته في االنعتاق من هذه الحياة الراكدة فيقول

  يقول لـي الطبيـب َأكلـتَ شـيئاً        
  

ــامِ     ــرابك والطع ــي ش   وداؤك ف
    ــواد ــي ج ــه َأن ــي طب ــا ف   وم

  
  )١(أضــر بجــسمه طــوُل الِجمــام  

ــسرايا    ــي ال ــر ف غبد أن يــو   تع
  

ــامِ    ــي قَت ــاٍم ف ــن قَت ــدخَل م   وي
ــاُل   ــِسك ال يط ــىفُأم ــه فَيرع    ل

  
  وال هـو فـي العليـِق وال اللِّجــامِ     

  فإن َأمرض فما مِرض اصـطباري       
  

ــي   ــم اعتزام ــا ح ــم فم وإن ُأحم  
ــن    ــى ولك ــا َأبق ــلَم فم   وإن َأس

  
  سِلمتُ من الِحمـاِم إلـى الِحمـامِ         

ــهاٍد أورقــادٍ      مــن س ــع   تمتَّ
  

ــاِم   ــت الرج ــرى تح ــل ك وال تأم  
ــال    ــِث الح ــإن ِلثال ــى   ف ين معن

  
  )٢(سوى معنـى انتباِهـك والمنـام        

لقد شُِغفَ المصريون بهذه القصيدة في حين َأزعجت كافوراً وساءته   
كنت إذا دخلتُ على كافور وُأنِْشده يضحك إلي : وحكي عن المتنبي أنه قال«

فما : البيتين قال...ولما صار ود الناس: ويبشّ في وجهي إلى أن أنشدته
  . »)٣( في وجهي إلى أن تفرقنا؛ فعجبتُ من فطنته وذكائهضحك بعدها

ال شك أن قصيدة المتنبي في وصف الحمى من قصائده الخليقِة 
باإلعجاب؛ ألنها تُعد من أرقّ الشعر العربي كلّه، وَأعذبه وَأرقاه، وأشده 

                                            
  .الراحة: الجمام )١(
إن الموت حال غير حالي السهر والنوم، فال يتَمتَّع : يقول. الموت: ثالث الحالين) ٢(

  .فيه بشيء
 وفي نسخة الديوان التي ٤٣٢ ص ١ عن وفيات األعيان ج ٣٧٣هامش بال شير ص  )٣(

يب أبا شجاع فاتكاً شقَّ على األسود، ولما مدح أبو الط«: نشرها عبد الوهاب عزام
  .١٦٣ ذكرى أبي الطيب »وشقّت عليه قصيدة الحمى
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استثارة للحزن وتحريقاً للقلوب الحساسة الشاعرة، وقد ُأعجب القدماء بهذه 
لقصيدة ألن الشاعر برع في وصف الحمى براعةً ال مزيد عليها، كما تجاوز ا

ولكن  )١(حزنُه الفَن، وصار ًأعظم منه وأبعد مدى، وَأنفذ إلى القلوب والنفوس
هذه القصيدة ال تخلُو من كلمات الذعة لم تخفَ على كافور، حيث اتَّهمه 

 يرى جدوى من إقامته بمصر؛ بالخداع والخبث، والود الكاذب، لذلك فهو ال
وسِقم فؤاده لتراكم اَألحزان  )٢(فقد طال مرضه حتَّى ملَّه الفراشُ، وقلَّ عواده

واآلالم عليه، وكَثُر حساده لوفور فضله، وبعد الغاية التي يسعى إليها فهو 
 كالجواد الذي أضر به الرباط بعد أن اعتاد خوض الغَمرات، فما إن يخرج

تلك إشارة واضحة إلى َأن الرجَل أصبح . من حرٍب حتى يدخُل في غيرها
  .أسيراً يؤرقه التفكير باإلفالت من قبضة الرقيب

  
  )٣(آخر المدائح

هـ بعد ٣٤٩ر مدائحه في شهر شوال سنة أنشد أبو الطيب كافوراً آِخ
اعر بداً من انقطاع دام سنة وأربعة أشهر، تلبيةً لطلب كافور الذي لم ير الش

ولعله َأراد بهذا المدح أن يبِعد الشَّك عما يضِمره من . مداراته ما دام في كَنَفِه
لقد بدأ قصيدته بالحديث عن نفسه والفخر بها، . العزم على الهروب من مصر

فقال. ثم مدح كافوراً ببضعة أبيات، واستنجزه الوعد:  
                                            

  .٣١٩انظر مع المتنبي ص  )١(
لما كان أبو الطيب بمصر مرض، وكان له صديق «/ ١/٣٦: جاء في وفيات األعيان )٢(

عتال، وصلتني وصلك اهللا م«: يغشاه في علَّته، فلَّما َأبّل انقطع عنه، فكتب إليه
وقطعتني مِبال، فإن رأيت أن ال تحبب العلَّة إلي، وال تكدر الصحة علي فعلت إن شاء 

  ).٣٧٢انظر حاشية بالشير ص . (»اهللا تعالى
هـ معتمداً على ما ذكره ٣٤٧ذكر بالشير أن تاريخ هذه القصيدة شهر شوال  )٣(

برقوقي أن القصيدة قيلت سنة وفي شرح اليازجي ووفيات األعيان، وشرح ال. الواحدي
هـ وقد أيد هذا التاريخ كّل من طه حسين وعبد الوهاب عزام، وهو ما أخذنا به، ٣٤٩

  ).  ٣٦٤انظر بالشير ص (واعتمدناه في تسلسل مدائح كافور 
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       ِخـضاب البيـاض لي َأن كُن نىم  
            

       خْفى بتبييِض القـرون شَـباب١(فَي(  

ليالي عند البـيِض فَـوداي فتنـةٌ         
  

       ـابع عندي وذاك الفخر ٢(وفخر(  

  فكيف َأذُم اليوم ما كنـتُ َأشـتهي        
     

        ٣(وأدعو بما َأشكوه حـين ُأجـاب(  

  جال اللون عن لوٍن هدى كلَّ مسلكٍ      
  

ـباب كما انجاب عن ضوء النها     ٤(ر ض(  

وفي الجسم نفس ال تَشيب بـشيبِه        
  

         ما في الوجِه منـه ِحـراب ولو َأن  
يغير منِّي الدهر ما شـاء غيرهـا             

     
       ٥(وَأبلُغُ َأقصى العمِر وهي كَعـاب(  

وإني لَنجم تهتـدي صـحبتي بـه         
  

         ـحابإذا حال من دون النجـوم س  
         عـن اَألوطـان ال يـس ني   غَنيتفز

  
  ــاب ــه إي ــٍد ســافرتُ عن   إلــى بل

  وَأصدى فال ُأبدي إلى الماء حاجـةً         
      

       الِت لُعـابمع٦(وللشمِس فوق الـي(  

ــه     ــع ال ينالُ ــي موض ــسر من ولل
  

  ــراب ــه ش ــضي إلي ــديم وال يف   ن
وللخَـوِد منـي سـاعةٌ ثـم بيننـا            

     
         ٧(فالةٌ إلـى غيـِر اللقـاء تُجـاب(  

مـا العـشقُ إالَّ ِغـرةٌ وطَماعــةٌ      و
  

   ــصابفي هنَفْــس ض قلــبعـر٨(ي(  

                                            
يعني أنه كان يتمنّى الشيب من قديم ليخفي شبابه بابيضاض شعره ألنه أوقر وأجل  )١(

  .في العين
 في الوقت الذي كان فيه يبإنني تمنيت المش: يقول. النساء: والبيض. العيب: العاب )٢(

شعر رأسي فتنة للنساء، وكن يفخرن بوصلي بيد أني كنت أعد ذلك الفخر عيباً ألنني 
  .ممن يعف عن النساء

كيف أذم المشيب اليوم وقد كنت أتمناه وأشتهيه، وكيف أدعو لنفسي وأطلب لها : يقول )٣(
   . جبتُ إليه شكوتهما إذا ُأ

إن بياض الشيب كان كأنه كامن في السواد، فلّما زال السواد عنه بدا وانكشف؛ : يقول )٤(
  .فاهتدى صاحبه إلى كل طريق من الرشد والخير

  .الجاربة التي نهد ثدياها: الكعاب )٥(
كأنه ما يراه المسافر من أشعة الظهيرة : ولعاب الشمس. النياق النجيبة: اليعمالت )٦(

  . أعطش:وأصدى. خيوط تتدلّى فوق رأسه
  .تقطع: تجاب. الشابة الناعمة: الخود من النساء )٧(
 وقعا في اإن عشق النساء غرور بهن، وطمع في وصلهن، إذ: يقول. الغرور: الِغرة )٨(

  .قلب العاشق عرض نفسه للعشق فيصاب به
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ــةٌ    ميــواني ر ــؤادي للغ ــر ف وغي
  

     جـاِج ِركــابنَـاني للزب ١(وغيـر(  

  تركنا َألطراِف القنـا كُـلَّ شـهوٍة          
    

     ــاب ــن ِلع ــا ِإالَّ ِبه ــيس لن   فل
َأعز مكاٍن في الدنى سـرج سـابٍح          

  
  وخير       جليٍس فـي الزمـاِن كتـاب   

  :ثم خلص إلى مدح كافور فقال  
وبحر أبو المسِك الِخضم الذي لـه        

    
         بـابخْـرةٌ وع٢(على كل بحـٍر ز(  

تجاوز قَـدر المـدِح حتـى كأنَّـه              
  

         عـابثنـى عليـه ي٣(بَأحسِن ما ي(  

وغالَبه اَألعـداء ثـم عنَـوا بـه            
     

      تْ بيضكما غالب  ٤(السيوف رقـاب(  

         إليـه طاعـةَ النـاِس فـضلُه يقود
     

          قُـدها نائـٌل وِعقـاب٥(ولو لـم ي(  

  َأيا َأسداً في جـسمه روح ضـيغمٍ         
  

    ــالب ــن ك ــٍد َأرواحه ــم ُأس   وك
  ويا آِخذاً من دهـره حـقَّ نفـسهِ          

  
  ــاب ــه ويه ــى حقَّ ــك يعطَ   )٦(ومثلُ

  : ثم يفصح عن مطلوبه فيقول  
 لنا عند         لُطُّـههـذا الـدهر حـقٌّ ي   
         

         وطـال ِعتـاب ٧(وقد قلَّ إعتـاب(  

                                              
إن قلبي ال تصيبه النساء :  يقول.الطريدة التي ترمى: والرمية. الحسان: الغواني )١(

  .ي ليست مطايا لكؤوس الخمرةنهن، وبناألحاظبسهام 
. كثرة الموج وارتفاعه: والعباب. طمى وامتد: زخر البحر.  الماءالكثير: مضالخ )٢(

  .وأبو المسك الخضم بحر يربو على كل بحٍر جوداً وعطاء: يقول
ذا بالغت في الثناء عليه استحق قدره فوق هو فوق كل مدح يثنى عليه به، فإ: يقول )٣(

  .ذلك، فيصير ذلك الثناء كأنه عيب لقصوره عن استحقاقه
حاول األعداء غالبه، ثم عجزوا عن غلبته، فخضعوا له : يقول. خضعوا وذلُّوا: عنَوا )٤(

  .وانقادوا كالرقاب إذا غالبت السيوف غُلبت
رغبة في عطائه وال رهبة لعقابه ألطاعوه لو لم يطعه الناس : يقول. العطاء: النائل )٥(

  .محبةً وإجالالً لما اختصه اهللا به من الفضل
  .  إن الدهر يخشاك ويهابك، وال يجترئ على أن ينقصك حقَّك: يقول )٦(
لنا عند الدهر حق : يقول. أزال عتبه، أي أرضاه: أعتبه. يجحده ويمطل به: يلطُّه )٧(

  .ل عتابنا له فلم يرضنا بقضاء الحقيجحده، ويماطل في قضائه وقد طا
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  وقد تُحِدثُ األيـام عنـدك شـيمةً       
  

        بـاباَألوقـاتُ وهـي ي ١(وتنعمر(  

  وال ملْك إالَّ أنـتَ والملْـك فَـضلةٌ          
  

         سيفٌ فيـه وهـو ِقـراب ٢(كأنَّك(  

  َأرى لي بقربي منك عينـاً قريـرةً         
  

  )٣(بـاً بالِبعـاِد يـشاب     وإن كان قُر    

وهل نافعي َأن تُرفع الحجب بيننـا          
  

        ِحجـاب لتُ منـكالذي َأم ٤(ودون(  

             مـا خـفَّ عـنكُم بُأِقلُّ سالمي ح
   

      جـواب ٥(وَأسكتُ كيمـا ال يكـون(  

  وفي النفِس حاجاتٌ وفيـك فَطانـةٌ         
    

  ــدها وِخطــاب ــان عن   ســكوتي بي
  غي على الحب ِرشْـوةً    وما َأنا بالبا    

  
        بغَى عليه ثـوابي ٦(ضعيفُ هوى(  

ــواذلي   ــئتُ إالَّ َأن َأدلَّ ع ــا ِش   وم
  

         صـواب رأيي في هـواك على أن  
  وُأعِلـم قومـاً خـالفوني فـشرقوا      

  
  وغَربتُ َأنِّي قـد ظَِفـرتُ وخـابوا         

  :مال فيقولثم يستعطفه في آخر القصيدة معلِّقا عليه ما بقي في نفسه من آ  
        نـيفالمـاُل ه الـود إذا نلتُ منك  

  
        وكلُّ الـذي فـوقَ التـراِب تُـراب  

  وما كنتُ لـوال َأنْـتَ إالَّ مهـاجراً          
  

   ــحاب ــدةٌ وِص ــوٍم بل ــلَّ ي ــه ك   ل
ــةً      ــي حبيب ــدنيا إل ــك ال   ولكنَّ

  
          ذهـاب لـي إالَّ إليـك ٧(فما عنك(  

                                            
يقول ربما . الخالي ليس به أحد: اليباب. تصير عامرة: تنعمر. العادة والخلق: الشيمة )١(

  .أظفرتني األيام بمطلوبي لديك على  غير عادتها مهابةً لك وإجالالً
لذي أنت فيه، والذي إنما الملْك في الحقيقة هو أنت ال ذلك السؤدد ا: يقول. غمده: قراب السيف) ٢(

  .نلته ببعد همتك وسداد رأيك، فهو بالقياس إليك نافلة وفضلة، وكأنه قراب وأنت فيه السيف
إن عيني قريرة بقربك، وأنا مبتهج بذلك ألني لقيتك، وإن كان هذا القرب مشوباً : يقول )٣(

بالبعاد، ألني لم أنل منك ما كنت أرجوه من الصنيعة إلي.  
  . أن ال حجاب بيننا، وما أرجيه منك محجوب عنيوهل ينفعني )٤(
إليثاري التخفيف عنكم أقلّل التسليم عليكم، وأسكت عن الكالم كي ال أحوجكم : يقول )٥(

  .إلى اإلجابة
أنا ال أطلب ما طلبته منك رشوة على حبي إياك، ألن الحب الذي يطلب عليه : يقول )٦(

  .  ثواب ضعيف
ها والتي انصبت عليها آمالي، فإن حاولتُ الذهاب عنك كان ذلك إنك الدنيا بأسر: يقول )٧(

  .ذهاباً إليك
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لقصيدة أن يظِهر ما في لقد حاول أبو الطيب في القسم األول من هذه ا
. نفسه من التماسك والثبات في مواجهة الشامتين الذين يسعدون بخيبته وشقائه

فهمتُه لم ينل منها الضعفُ على الرغم من ظهور تلك الشعرات البيض التي 
فنفسه شابةٌ أبداً وإن تقدم به العمر، وهو النجم الهادي . تُؤِذن بالهرم والعجز

ثم يقول ألولئك الخانعين القابعين في . ِشد َأصحابه إلى سواء السبيلالذي ير
أوطانهم بأنه غير مولٍَع باَألوطان، فجميع البالد عنده سواء، وإذا غادر وطناً 

  .ال يستخفّه حب الرجوع إليه
إنه الرجُل الجلْد الحازم الحافظ للسر، الذي ال تطَّبيه النساء؛ فيأسرن 

  .هو رجل حرب وليس رجل قصٍف ولهوقلبه، وإنما 
أما األبيات التي يمدح بها كافوراً فال تختلف في معانيها عن مدائحه 
السابقة التي ترمي في جملتها إلى استدرار عطفه، واستنجاز وعده فهو البحر 

  .الخضم الذي ال يدانيه بحر في الجود، وهو فوق كل مدٍح أو ثناء
عالذي ي الشجاع ِد قوةً إنه الملكأعداؤه عن قهره، وهو كاَألس ِجز

والدهر يخشاه وال يجترىء عليه، لذلك يمكنه َأن ينتصفَ للشاعر من . وبطشاً
  .هذا الدهر الذي يجحده حقَّه وينكره عليه

 بلِّغهبه عينُه على الرغم من َأنه لم ي إنه الملك الحقيقي الذي تَقَر
 بحيث يدِرك حاجةَ شاعره دون أن يفِصح مطلوبه، وهو من الفَطانة والذكاء

فقهر عواذله الذين الموه على توجهه إلى مصر ال يتم إالَّ بتحقيق الغاية . عنها
  .التي جاء من أجلها

ولكن مدائح أبي الطيب لكافور لم تؤِت ُأكُلَها ألن الممدوح رجٌل داهية ال 
والمتنبي في نظره يمكنه . معسولمتَّسع لديه للعواطف، وال يستميله الكالم ال

  .التربع على قمة الشعر في زمانه، ولكن ال يمكن الركون إليه في السياسة
بقي أبو الطيب بمصر بعد هذه القصيدة نحو سنة ونيف ال يمدح كافوراً 

ولما خاب . ِلَئالَّ يوِحشَه »)١(إالَّ َأن يركب فيسير معه في الطريق«وال يلقاه 
                                            

  .١٢٤الصبح المنبي ص  )١(
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فور وأشرف على اليأس نظم بعض األهاجي سراً منها اليائية التي أمله في كا
  :)١(يقول فيها

  ُأريك الرضا لو َأخفِت النفس خافيـاً   
  

ـيا            )٢(وما أَنا عن نفسي وال عنْك راض

ــسةً   ــدراً وِخ ــاً وغ ــاً وإخالف   َأمين
  

  )٣(وجبناً أشخصاً لُحتَ لي أم مخازيا       

  تظن ابتـساماتي رجـاء وِغبطـةً        
  

  وما َأنا إالَّ ضـاحك مـن رجائيـا          
  وتُعجبني رجالك في النعـل إننـي        

  
ــا   ــتَ حافي ــٍل إذا كن ــك ذا نع   رَأيتُ

   ــود ــك َأس ــدري َألَونُ ــك ال ت   وإن
  

ـافيا          )٤(من الجهِل َأم قد صار أَبيض ص

   ــقَّه ــك شَ ــيطُ كعِب ــذِكرني تخي وي  
  

  )٥(ومشيك في ثوٍب من الزيت عاريا     

   الناس جئتُـك مادحـاً     ولوال فضولُ   
  

  )٦(كما كنتُ في ِسري به لك هاجيـا       

        نـِشدفَأصبحتُ مسروراً بما أنـا م  
  

  )٧(وإن كان باإلنشاد هجوك غاليـا       

                                              
جاء في الديوان أن المتنبي دخل على كافور بعد إنشاده أول قصيدة مدح فابتسم إليه  )١(

وال . األسود ونهض فلبس نعالً، فرأى أبو الطيب شقوقاً برجليه وقبحاً، فقال يهجوه
ى مسوغاً لذلك ألنه ما زال في بداية الطريق، ولم ير من كافور شيئاً من المين نر

    . واإلخالف والغدر والخسة كما ورد في األبيات
 والكراهة لقصدك لكنت  لكلو قدرت على إخفاء ما في نفسي من البغض: يقول )٢(

 أريك الرضا، ولكني لستُ براٍض عن نفسي في قصدي إليك، وال عنك أيضاً
  .لتقصيرك في حقَّي

  .خلف الوعد: فاإلخال. الكذب: المين )٣(
  أو،لونُك أسود كما كنت تعرفهل بعد أن أحرزت الملك ال تدري لجهلك : يقول )٤(

  .ار أبيض كما تتوهمص
رتني الشقوق التي كانت به عندما كنت مجلوباً، يطك لكعبك ذكَّيما رأيت تخلَّك: يقول )٥(

تاً، وكان األسود يحمل اواله كان زيمفي ثوب من الزيت ألن حيث كنت تمشي عارياً 
  .الزيت عارياً

أنا أهجوك في سري وإن مدحتك ظاهراً، فلوال ما طبع عليه الناس من الفضول : يقول )٦(
  .وقلت إني أمدحك إذ ال تفرق بين المدح والهجاء. كءألظهرت هجا

)٧( ن هجوك يغلو باإلنشاد ألن اإلنشاد ك إذ تظنه مديحاً، وإء بإنشادي هجاكنت ستُسر
  .كثير عليك
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  فإن كنتَ ال خيـراً أفـدتَ فـإنني        
  

  )١(أفدتُ بلحظي ِمشْفَريك المالهيـا      

  ومثلُـك يـؤتَى مـن بـالٍد بعيــدةٍ      
  

  البواكيــاليـضِحك ربــاِت الحـداِد     
  

  : هـ القطعة التالية٣٤٨ومما قاله في هجائه سراً بعد سنة 
  َأنـوك مــن عبـٍد ومــن ِعرســِه   

           
  )٢(من حكَّـم العبـد علـى نفـسهِ          

          ـــهتحكيم ظِهـــروإنّمـــا ي
     

ــسه    ــي ِح ــساِد ف ــم اإلف   )٣(تحكُّ

  ما مـن يـرى َأنَّـك فـي وعـدهِ            
  

  )٤(حبـسهِ كمن يـرى َأنَّـك فـي          

ــه     ــضُل أخالقُـ ــد ال تفـ   العبـ
      

  )٥(عن فَرجه المنْـِتِن َأو ِضرِسـه        

ــِه       ــي يوم ــاد ف ــز الميع ال ينِْج
     

ــسِه   ــي َأم ــاَل ف ــا ق   وال يعــي م
وإنمــا تحتــاُل فــي جذبــِه         

  
ــِسه     ــي قَلْ ــالَّح ف ــك الم   )٦(كأن

  فال تُـرج الخيـر عنـد امـرىءٍ          
  

ـ        )٧(اِس فـي رأسـه    مرت يد النَّخَّ

                                              
إن لم أستفد خيراً من مقامي عندك، : يقول. هتين بمشفري البعيريشفتيك الشب: مشفريك )١(

  .فقد استفدت المالهي برؤيتي شفتيك
ن من يجعل إأي . الزوجة يريد بها األمة: والعرس. األحمق: األنوك. الحمق: النوك )٢(

  .  فسه أحمق من العبد ومن عرس العبدالعبد حاكماً على ن
وسوء االختيار . حكّم العبد على نفسه يدل تحكيمه على سوء اختيارهمن إن : يقول )٣(

  .   يدل على تحكم الفساد في الِحس
 عنده فال هو يفيه س يعامله معاملة المحبواًيريد أنه رهين مواعيد كافور، ولكن كافور )٤(

  .ه على الرحيلوعده وال هو يؤيسه فيحملما 
مكرمة وبر لإن همة العبد مقصورة على فرجه وبطنه، فال فضل فيها عن هذين : يقول )٥(

  .وإحسان
يعني أنه يجر إلى فعل الخير بقوة وصعوبة كما تجر السفينة من . حبل السفينة: القَلْس )٦(

  .االنحدار إلى اإلصعاد
رأى الهوان والذلة، وسيق للبيع كما  من عبد اًأي ال تأمل خير. على رأسه: في رأسه )٧(

  .تساق الدواب
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ــسِه   ــي نف ــشك ف ــراك ال ع وإن  
       

ــِسه    ــى ِجنْ ــانظر إل ــه ف   )١(بحال

ــِه     ــي ثوبـ ــؤم فـ ــا يلْـ فقلَّمـ
   

ــه    ــي ِغرِس ــؤم ف ــذي يل   )٢(إالَّ ال

  مـن وجـد المـذْهب عـن قـدره       
  

  )٣(لم يجـِد المـذهب عـن قَنـِسهِ          

  
التي هـ و٣٥٠مت بعد موت فاتك في شوال سنة والقطعة التي نُظ

  :يقول فيها
  وأسود أمـا القلـب منـه فـضيقٌ         

       
   ــب ــه فرحي ــا بطن ــب وأم   )٤(نَخي

         يموتُ به غيظاً على الـدهر أهلُـه  
  

          وشَـبيب كما مـات غيظـاً فاتـك  
  

  : وقال لما هم بالرحيل عن مصر
ــا   ــُل َأزوادن ــان ذا اآلك ــو ك   ل

      
  )٥(ضــيفاً َألوســعناه إحــسانا     

ــينِ     ــي الع ــا ف ــيافُه لكنَّن    أض
   

ــا   ــعنا زوراً وبهتانــ   )٦(يوِســ

ــا    ــى لنـــا طُرقَنـ   فليتَـــه خلَّـ
          

ــا   ــه اُهللا وإيانــــ   َأعانــــ
  

ومما عجل في رحيل أبي الطيب عن مصر موتُ أبي شجاع فاتك 
هـ وهو الرجل ٣٥٠ في الحادي عشر من شوال سنة الرومي فجأةً، وذلك

                                            
إن شككت في حاله فقسه بغيره من العبيد، فإنك ال ترى أحداً : يقول. اعتراك: عراك )١(

  .منهم له مروءة وكرم
بع إن اللؤم طبيعة طُ: يقول. جلده رقيقة تخرج على رأس الولد عند الوالدة: الِغرس) ٢(

    .ن لئيماً في كبره فإنما كان مولوداً على اللؤمفمن كا. عليها اللئيم في غرسه
أي من نال شيئاً ال يستحقه في الدنيا كالملك أو الوالية أو الغنى ال . األصل: القَنْس )٣(

  .  أصولهايمكنه التخلص من اللؤم ألن األشياء تعود إلى 
  .الفاسد: النخيب )٤(
ان الذي يأكل زادي ضيفاً لو ك: يقول. جمع زاد وهو طعام المسافر: األزواد) ٥(

  .ألحسنت إليه
  .  رانا البهتان والمواعيد الكاذبةأي نحن أضيافه في الظاهر غير أنه قَ )٦(
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فاته جزعاً شديداً، ورثاه أبلغ رثاء، الذي علَّق عليه بعض آماله، فجزع لو
  :)١(ولكنه لم يِذعه إالَّ بعد رحيله عن مصر حيث قال

عدــر ــُل ي ــقُ والتجم ــزن يقِل   الح
  

   ــعطَي ــِصيبينهمــا ع ٢(والـدمع(  

ــسهٍد      ــيِن م ــوع ع يتنازعــاِن دم
   

         رِجـع٣(هذا يجيء بهـا وهـذا ي(  

   ــافر ــجاٍع ن ــي شُ ــوم بعــد أب  الن
  

        ظُلَّـع ـٍي والكواكـبع٤(والليُل م(  

 مـن فـراق أحبتـي           َألجـبن إني    
      

       عنفسي باِلحمـاِم فأشْـج ٥(وتُحس(  

  تـصفو الحيــاةُ لجاهـٍل أو غافــٍل     
     

         توقَّـعا مضى فيهـا ومـا ي٦(عم(  

          هغاِلطُ فـي الحقـائق نفـسولمن ي  
     

       حـاِل فتطمـعالم ها طلب٧(ويسوم(  

  :ثم يشيد بصفات المرثي  
  لم يرِض قلب أبـي شـجاٍع مبلَـغٌ       

  
        موِضـع عهـس٨(قبَل المماِت ولم ي(  

                                              
 لكن من المرجح أنه ،وكانت هذه المرثية بعد خروجه من مصر: جاء في مقدمة القصيدة) ١(

  . وذلك بعد مضي شهرين على وفاة فاتك،قالها بمصر وأذاعها بعد خروجه منها
 والدمع ،إن الحزن يقلقني، والتصبر يمنعني عن الجزع: يقول. تكلّف الصبر: التجمل )٢(

  .  بين الحالين محتبس تارةً ومنسكب تارة أخرى
  .ها والتجمل يحبسهايرجالحزن والصبر يتنازعان دموع عيني، فالحزن يإن أي  )٣(
أي ال تنام . الذي يعرج في مشيهجمع ظالع وهو : ظُلَّع. من الِعي، أي تَِعب: معي )٤(

والكواكب تظلع .  كّل من التعبهي كأنضالعيون بعده حزناً عليه، والليل يطول فال ينق
  .  في سيرها

بن عند فراق األحبه، أخاف الموت خوف الجبناء، جإنني أ: يقول. الموت: الحمام )٥(
  .    ولكنني أشجع عند الموت في ميدان الوغى فال أهابه

تصفو الحياة للجاهل الذي ال يدرك أحوالها ومصائرها، أما العاقل الفطن الذي : وليق )٦(
  .ينظر إلى الدنيا بعين المعرفة والدراية فإنها ال تصفو له

أي من يغالط في فهم حقائق الحياة، يمكن أن يصفو عيشه، فيطمع . يكلّفها: يسومها  )٧(
  .   في البقاء دون أن يفكر في العواقب

 لم يكن يرضى بمبلغ يبلغه في العال حتى يطلب ما - لبعد همته -إن المرثي : ليقو )٨(
  .فوقه، ولم يكن ليسعه موضع من األرض ألنه ال يشبع طموحه
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ــوءةً    ــاره ممل ــن دي ــا نظ   كن
  

  ــع ــلُّ داٍر بلْق ــات وك ــاً فم   )١(ذهب

ــةٌ     ــم ملم ــا تُِل ــد أراك وم   ولق
  

  أصــمع ــب   )٢(إالَّ نفاهــا عنــك قل

ــادٍح   ــلَّ أمــٍر ف ــدفع ك ــتَ ت     مازل
  

         فعـدمـا ال ي ٣(حتى لَِبستَ اليـوم(  

       عــك شُــرال رماح فَظَِللـتَ تنظــر
     

         ٤(فيما عـراك وال سـيوفُك قُطَّـع(  

  من للمحافِل والجحافـِل والـسرى        
   

  ــع ــراً ال يطْلُ ــِدك نَي   )٥(فقــدتْ ِبفَقْ

  
  :ثم يعرض بكافور فيقول

          أيموتُ مثـُل أبـي شـجاٍع فاتـك
  

      اَألوكـع الخَِصي ه٦(ويعيشُ حاسد(  

ــِه      ــوالَي رأس ــةٌ ح ــٍد مقطَّع   َأي
     

         فَعـصي ـنبها َأال م صيحقَفَاً ي٧(و(  

    ــه ــاذٍب أبقيت ــذَب ك ــتَ أكْ   أبقي
  

    ـسمع٨(وأخذتَ أصدقَ من يقوُل وي(  

ــٍة   ــٍة مذموم ــتَن ريح ــتَ َأنْ   وترك
  

  عريحــٍة تتــضو وســلبت أطيــب  
  

                                            
 يخلّف ماالً ألنه  لمكنا نظنه صاحب ذخائر وأموال، فلما مات: يقول. الخالي: البلقع )١(

  .كان جواداً متالفاً
ي ما نزلت بك نازلة من نوازل الدهر إالّ دفعها عنك قلب أ. الذكي الحاد: األصمع )٢(

  .ذكي
  .  هو الموت: األمر الذي ال يدفعو. الذي يثقل حمله: الفادح )٣(
لت تنظر إلى الموت نظر لظ: بسط اليد به وسدده يقول: شرع الرمح. أصابك: عراك )٤(

  .هالعاجز، فلم تعمل رماحك وال سيوفك في دفع
  .ب الكثير النورالكوك: النير )٥(
  .   دةقالذي أقبلت إبهام رجله على السبابة حتى يرى أصلها خارجاً كالع: األوكع )٦(
إن قفا كافور يطلب الصفع، ولكن األيدي التي حوله مقطّعة ال تقدر على صفعه، أي  )٧(

  . من فيه خيرهليس عند
  .الضمير عائد على الزمان: أبقيت )٨(
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  بي الطيب من مصرخروج أ

بقي أبو الطيب بمصر نحو شهرين بعد وفاة فاتك، َأنجز خاللهما عدةَ 
وقد َأعد كلَّ ما يحتاج إليه على مر اَأليام بلُطٍْف ورفق، وال يعلم به أحد «السفر 

من غلمانه، وهو يظهر الرغبةَ في المقام، وطال عليه التحفُّظُ؛ فخرج ودفن 
  .....)١(ين اإلبل لعشر لياٍل وتزود لعشرل، وحمل الماء علىالرماح في الرما

هـ ٣٥٠وكان خروجه من الفُسطاط في التاسع من ذي الحجة سنة 
وبالطُ اإلخشيديين منْهِمك باحتفاالت عيد األضحى التي يحتشد فيها عدد كبير 

وقبل . واهافي حين تقدمته اإلبُل المحملةُ بالسالح واَألمتعة وس.  من الناس
  : مسيره بيوم قال قصيدته في هجاء كافور

        ـدتَ يـا عيـدبأيـِة حـاٍل ع عيد  
  

       تجديـد ـٍر فيـكَألم بما مـضى َأم  
إن كافوراً : ويقال. حيث أرسلها إليه بعد أن أصبح بعيداً عن متناوله  

  . شك في محتواها؛ فَأمر بإحراقها دون أن يقف على ما فيها
 السير من الفُسطاط إلى ِبلْبيس التي كان ينتظره فيها َأغذَّ أبو الطيب

صديقُه عبد العزيز بن يوسف الخُزاعي وكان قد كتب إليه يطلب منه دليالً 
  : فَأنفذه إليه، فَأثنى عليه باألبيات التالية
  جزى عرباً أمسِت ِبِبلِْبـيس ربهـا      

  
  )٢(ِبمسعاتها تَقْـرر بـذاك عيونُهـا       

  ن قيِس بن عيالن سـاهراً     كَراِكر م   
  

  )٣(جفون ظُباهـا للعـال وجفونُهـا        

                                              
  .١٢٥-١٢٤الصبح المنبي ص  )١(
يقول جزى رب العرب التي أمست بهذه البقعة جزاء يقابل مسعاتها . المكرمة: المسعاة )٢(

  .لتقر عيونها بذلك الجزاء
هؤالء العرب جماعات من قيس بن : يقول. واحدها ِكرِكرة. الجماعات: الكراكر )٣(

ا ألن عيالن ال تزال جفونهم ساهرة في طلب العلى، وجفون سيوفهم خالية من نصاله
  .سيوفهم مسلولة على الدوام
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  وخص به عبد العزيِز بن يوسـفٍ       
  

  )١(فمــا هــو إالَّ غيثُهــا ومِعينُهــا  

  فتى زان في عيني َأقـصى قبيِلـهِ         
  

  )٢(وكم سيٍد فـي ِحلَّـٍة ال يِزينُهـا          

توجه شرقاً فاجتاز ومكث َأبو الطيب في ِبلْبيس سواد اللَّيل، ثم   
برزخَ السويس، ثم توغَّل ركْبه في صحراء التيه إلى أن وصل إلى نَخْل، 
وهو موضع في شمال سيناء، فوجد خيالً صادرة عن الماء؛ فخاف أن 
يكونوا عيوناً عليه، فقاتلهم وغلبهم، ثم واصل سيره إلى النّقاب وهو 

بة يتفرراألول : ع عنه طريقانموضع على الجانب الغربي من وادي ع
وكان أبو الطيب . نحو وادي المياه، والثاني نحو الجنوب والمدينة المنورة

شديد الحرص على تجنُّب الطرق المأهولة، ومراكز المدن التي ال تخلو 
ورأى قرب النّقاب رجلين . ومعان) العقبة(من حاميات مصرية مثل َأيلة 

َأخبراه أنهما رائدان من بني سلَيم؛ على قَلُوصين؛ فطردهما وأخذهما، ف
وسارا معه حتى . فخالَّهما، واستبقاهما ورد عليهما القلوصين وسالحهما

توسط بيوتَ بني سلَيم آِخر الليل، فَضرب له مالعب بن أبي النجم خيمةً 
  . بيضاء وذبح له

 عفيفٌ ثم غدا فسار إلى النقيع، ونزل ببادية من معن وسنْبس، فذبح له
المعني غَنَماً وأكرمه، فخرج من عنده ومعه ِلصان من جذام يدالَّنه على 
الطريق، ثم توجه إلى الجنوب الشرقي فوصل إلى تُربان على الجانب الشرقي 

في الجانب ) وتسمى اليوم الكويرة أو القويرة(من وادي عربة، ثم الغوير 
شمال الغربي من تبوك إلى الجنوب الشمالي من هضبة ِحسمى التي تمتد من ال

فنـزل بقوٍم من . ولما بلغ ِحسمى وجد بني فَزارة شاتين بها. من وادي عربة
 علَمة، وأراد َأالَّ يفَزارة وكان بينه وبين أمير فزارة حسان بن حكمة مود عدي

وطابت ِحسمى َألبي الطيب . ما بينه وبينهم من ود فنـزل بجاٍر لهم من طيئ
                                            

  .والمعين الماء الجاري. المطر: الغيث )١(
  .الجماعة يحلّون بالمكان: والِحلّة. الجماعة: القبيل )٢(
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وِحسمى أرض كثيرة النخل، تُنبت جميع النبات، مملوءة جباالً . أقام بها شهراًف
ملْس الجوانب، إذا أراد الناظر النظر إلى ) متقابلة(في كبد السماء، متناوحةً 

ومنها ما ال يقدر أحد أن يراه وال . قُلَِّة َأحدها فتل عنقه حتى يراها بشدة
رقُه يعرفها من رآها من حيث يراها ألنها ال مثل يصعده، وال يكاد القتام يفا

عظيم العلو تزعم ) رم( )١(ومن جبال ِحسمى جبل يعرف بإرم. لها في الدنيا
  . )٢()ياقوت(َأهُل البادية أن فيه كروماً وصنوبراً 

أقام أبو الطيب في ِحسمى عند وردان بن ربيعة الطائي، فاستغوى 
بعد الشيء من فكانوا يسرقون له الشيء. ع امرأتهعبيده، وَأجلَسهم م

د . رحله وكاتَب اَألسود قبائَل العرب في طلبه، وظهر ألبي الطيب فسا
وكان وردان الطائي يرى عند أبي الطيب سيفاً مستوراً؛ فسأله أن . عبيده

ينظره، فأبى ألنه كان على قائمته مئة مثقال من الذهب، وكان السيفُ 
عل الطائي يحتال على العبيد بامرَأِتِه طمعاً في السيف، ألن فج. ثميناً

بعضهم أعطاه خبره، فلما أنكر أبو الطيب أمر العبيد، ووقف على مكاتبة 
اَألسود، ترك عبيده نياماً، وتقدم إلى الجمال، فشد عليها َأسبابه، وسار 

وأخذ . وهم ال يعلمونوطرح عبيده على اإلبل . والقوم ال يعلمون برحيله
في المسير، وأخذ بعض العبيد السيفَ في الليل، فدفعه إلى عبٍد آخر مع 

َأخذ العبد : فقال الغالم. فرسه، وجاء ليأخذَ فرس أبي الطيب فتَنبه له
الفرس يغالطُه، وعدا نحو الفرس ليقعد في ظهره فالتقى هو وأبو الطيب 

 فضرب رسنَه، وضرب أبو الطيب وجه عند الحصان، وسلَّ العبد السيفَ
 أبو فقال. وكان هذا العبد َأشد من معه وأفرس. العبد، وأمر الغلمان بقتله
  :الطيب القطعة التي أولها

ــيافا   ــادرين َأسـ ــددتُ للغـ َأعـ
      

  أجــدع مــنهم بهــن آنافــا     
                                              

والجزء الشمالي من هضبة حسمى بما فيه من الجبال، ال ) القويرة(تربان، والغوير  )١(
  .  نيةسيما جبل إرم تقع كلها اليوم ضمن حدود المملكة األرد

  . وما بعدها٢٥٨ ص ٢ ج-انظر معجم البلدان  )٢(



 

 -٢٩٥-

  : وقال يهجو وردان
ــاً  ــت لئام ــٌئ كان طي ــك ــئن تَ   ل

  
ــا   ــوه فَأَألمهـ ــةُ أو بنـ    ربيعـ

ــاً    ــت كرام ــٌئ كان طي ــك   وإن ت
  

ــوه     ــرهم َأبـ ــوردان لغيـ   فـ
  مررنـا منـه فــي ِحـسمى بعبــدٍ     

  
     ــوه ــره وف ــؤم منِْخ ــج الل   يم

ــدي     ــي عبي ــِه عنّ ــذَّ بِعرِس   أش
  

    ــوه ــالي َأتلْفـ ــَأتلفهم ومـ   فـ
ــادي    ــديهم جي ــِقيتْ بَأي ــإن شَ   ف

         
        الوجـوه نْـصلي١(لقد شَـِقيتْ بم(  

  :وقال فيه أيضاً  
  لحا اُهللا وردانـاً وُأمـا َأتَـتْ بـه         

  
  له كَسب ِخنْـزيٍر وخُرطوم ثعلـبِ       

  فمـا كـان فيـه الغَـدر إالَّ داللـةً       
  

ــن اُألم واألِب   ــه فيــه م   علــى أن
  إذا كَِسب اإلنسان من هِن ِعرِسـه        

  
  فيا لؤم إنساٍن ويـا لـؤم مكـسبِ          

ــتُ   ــذيا بن ــذا اللَّ ــهأه    وردان بنتُ
  

  هما الطالباِن الرزقَ من شر مطلبِ       
  لقد كنتُ أنفي الغدر عن تُوِس طيٍئ         

        
  )٢(فال تَعِذالني رب صـدٍق مكـذَّبِ        

   بِحسمى قد علمت أنه يريد عليه عيون تكون وخاف أبو الطيب َأن
) اقوتي. (البياض، وهي أرض بنجد لبني كعب من بني عامر بن صعصعة

هو اليوم مشاش (والكَبد ) هي اليوم الكفوف(فسار حتى انحدر إلى الكفاف 
ويقع شرقي السكة الحديد الحالية نحو الدرجة (موضع في سماوة كلب ) الكبد

ثم ورد البويرة بعد ثالث لياٍل وهي موضع قرب ). )٣(ثالثين من خط العرض
دية بين الشام والعراق، ثم توسط بسيطة وهي أرض في البا. وادي القرى

قَعبةُ : َأمر، ومن جهة الِقبلة موضع يقال له: حدها من جهة الشام ماء يقال له
                                            

  .١٢٩-١٢٥ الصبح المنبي ص )١(
  .األصل: التوس )٢(
  .٣٨٤انظر بالشير ص  )٣(
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وهي أرض مستوية فيها حصى منقوش أحسن ما يكون، وليس بها ماء . العلَم
فلما توسطها قال بعض ) ياقوت(وال مرعى، أبعد أرض اهللا من السكان 

 هذه منارةُ الجامع، وقال آخر منهم وقد -ثوراً وحشيا  وقد رأى -: عبيده
  :وهذه نخلة، فضحكوا فقال أبو الطيب: رأى نعامة

ــارا ــقيِت الِقط ــالً س ــسيطةُ مه ب  
  

  )١(تركِت عيـون عبيـدي حيـارى        

ــلَ    ــِك النخي ــام علي ــوا النع   فظنُّ
  

  )٢(وظنُّوا الـصوار عليـِك المنـارا       

فأمـــسك صـــحبي بـــأكوارهم    
  

  )٣(د قصد الضحك فـيهم وجـارا      وق  

وهي موضع في ) دومة الجندل(ثم ورد عقْدةَ الجوف بعد عدة ليال   
وسقى بالجراوي وهو ماء في وادي . سماوة كلب بين الشام والعراق

ومنه إلى صور أو صورى وهو . السرحان في الشمال الغربي من الجوف
وهو ماء ببادية ماء كلب على حدود  )٤(ماء في الطريق، ثم اجتاز بالشَّغور

ثم ) أي بلغت العراق(إذا وردتَ شَغُوراً فقد َأعرقْتَ : تقول العرب. العراق
فاَألضارع وهي بركة من حفر األعراب في طريق  )٥(سار إلى الجميعي

فَأعكُش وهو موضع قريب من ) موضع(الحاج من الكوفة، ومنها إلى الدنا 
ثم دخل الكوفة في . رهيمة وهي عين ماء قريبة منهاالكوفة، ومنه إلى ال

هـ بعد ثالثة أشهر من مغادرة الفسطاط، فعاد ٣٥١شهر ربيع األول سنة 
إلى مسقط رأسه بعد غياب دام أربعاً وثالثين سنة، وكانت أحوال الكوفة 
أسوأ مما كانت عليه يوم فارقها؛ فقد تخربت دورها، وتهدمت َأحياؤها لما 

فنظم . )٦(ها من أعمال السلب  والنهب على أيدي القرامطة واألعرابلحق
                                            

  .المطر: الِقطار )١(
  .المئذنة: المنار. قطيع بقر الوجش: الصوار )٢(
  .جمع كور وهو الرحل: األكوار )٣(
  .١٩٩هو اليوم الشوير عن موسيل ص ذكر بالشير أنه الشوار وليس الشغور و )٤(
  . عن موسيل٣٨٥انظر بالشير ص : هو اليوم مشاش الجميعي )٥(
  .٣٨٥انظر بالشير ص  )٦(
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قصيدة يذكر فيها المواضع التي اجتازها في مسيره وعددها واحد 
  :وعشرون موضعاً فقال

ــى  ــيِة الخيزلـ ــلُّ ماشـ   أال كـ
  

ــذَبى    ــيِة الهي ــلِّ ماش ــدى ك   )١(ِف

ــٍة ــاٍة بجاويــ ــلِّ نَجــ   وكــ
  

  )٢(خَنُوٍف وما بي حـسن الِمـشَى         

ــنَّهن حبـــاُل الحيـــاةِ     ولكـ
  

ــيطُ األذى     ــداِة وم الع ــد   )٣(وكي

  ضربتُ بها التّيـه ضـرب الِقمـا        
  

  )٤(ِر ِإمــا لهــذا وإمــا ِلــذا     

ــاد ــدمتْها الجيـ ــتْ قـ   إذا فَِزعـ
  

  )٥(وبيض الـسيوِف وسـمر القنـا        

ــا   ــي ركْبه ــٍل وف ــرت ِبنَخْ   فم
  

ــى    ــه ِغن ــالمين وعن ــن الع   )٦(ع

ــ ــا وَأمـ ــا بالنِّقـ   ست تُخيرنـ
  

  )٧(ِب ووادي المياِه ووادي القُـرى       

ــراِق ــن َأرض الع ــا أي ــا له   وقُلْن
  

ــا    ــان ه ــن بتُرب ــت ونح   )٨(فقال

ــدبو ــوب ال ــسمى هب ــت بِح وهب  
  

ــصبا    ــب ال ــستقِبالٍت مه ٩(ِر م(  

ــاِد   ــِد الوه ــاِف وكَب ــي الِكف   روام
  

ــضا   ــويرِة وادي الغ ١٠(وجــاِر الب(  

                                            
ضرب من مشي الخيل : والهيذبى. مشية للنساء فيها استرخاء وتثاقل وتفكك: الخيزلى )١(

  .ذبىفدت كلُّ امرأٍة تمشي الخيزلى كّل فرٍس تمشي الهي: يقول. فيه جد وسرعة
منسوبة إلى بجاوة وهي أرض : بجاوية. الناقة السريعة تنجو بمن ركبها: النجاة )٢(

أي ال أنظر . اللينة اليدين في السير والمشي: والخنوف. بالنوبة تعرف نوقها بالسرعة
  .   إلى حسن مشي النساء، إنما ميلي إلى كل ناقة خفيفة المشي

إن ولوعي باإلبل ألنها حبال الحياة يتسبب بها : قولي. الدفع: والميط. األعداء: العداة )٣(
  .إلى الرزق والخروج من المهالك، وبها تكاد األعداء ويدفع األذى

كما يضرب المقامر بالسهام وهو ال يدري ما : ضرب القمار. تيه بني إسرائيل: التيه )٤(
  .  عاقبة إما هذا وإما هذاأي ألقى بنفسه بين الفوز والهالك، فال. يقسم له من غُنْم أو غُرم

  .تقدمتها: قدمتها )٥(
  .ماء معروف في سيناء: نخل )٦(
  .   وادي القرىإلى  وآخر ،موضع يتشعب منه طريقان، طريق إلى وادي المياه: النقاب )٧(
  .للتنبيه: ها. على الجانب الشرقي من وادي عربة: تربان )٨(
  .ها الريحأي اإلبل يريد نشطت في سيرها كأن: هبت )٩(
  .األمكنة المار ذكرها. قواصد: روامي )١٠(
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ــردا وجا ــوب ال ــسيطةَ ج ــت ب   ب
  

ــا    ــين المه ــام وب ــين النَّع   )١(ِء ب

  إلى عقْـدِة الجـوِف حتـى شَـفَتْ       
  

  )٢(بماء الجراوي بعـض الـصدى       

   باحوالــص رــووالح لهــا ص  
  

ــضحا    ــا وال ــشَّغور له   )٣(والح ال

ــداؤها   ومـــسى الجميعـــي ِدْئـ
  

ــدنَا   ــم ال ــارع ث ــادى األض   )٤(وغ

ــي  ــك ل ــا ل ــٍشفي ــى َأعكُ   الً عل
  

ــصوى    ــي ال ــبالِد خف ــم ال   )٥(َأح

ــوِزهِ   ــي ج ــةَ ف ــا الرهيم   وردن
  

ــضى     ــا م مم ــر ــه َأكْثَ   )٦(وباقي

ــا أنخنــا ركزنــا الرمــا      فلم
  

  )٧(ح فــوقَ مكارمنــا والعــال    

ــيافَنا ــُل َأســ ــا نُقبــ   وبتنــ
  

ــدا   ــاِء الع ــن دم ــسحها م   )٨(ونم

ــالعراقِ  ــن ب وم ــصر ــتعلَم م   ِل
  

ــ   بالعواصــِم أنّــي الفتــىوم ٩(ن(  

ــتُ    يــي أب ــتُ وَأن ــي وفَي   وَأنِّ
  

  )١٠(وَأني عتوتُ علـى مـن عتـا         

  وما كـلُّ مـن قـال قـوالً وفَـى          
  

  )١١(وال كلُّ من ِسـيم خَـسفاً أبـى          

                                            
  .أي قطعت هذه األرض كما يقطع الرداء. بقر الوحش: المها. قطعت: جابت )١(
  .العطش: الصدى. عقدة الجوف، والجراوي سبق ذكرهما )٢(
إذا وردت : تقول العرب. موضع بالسماوة: ورغاسم ماء، والش: صور أو صورى )٣(

  .  أعرقتوراً فقد غش
أي بلغ سيرها الجميعي . سير سريع: ءوالدئدا. مواضع:  والدنا،الجميعي، واألضارع )٤(

  .ع والدنار وفي الغداة بلغت األضا،مساء
أعالم من حجارة تنصب : الصوى. شديد السواد: أحم. موضع قرب الكوفة: أعكش )٥(

  .في الطريق ليهتدى بها
  .   والمراد به صدر الليل،الوسط: لجوزوا. موضع قرب الكوفة: الرهيمة )٦(
ة رأي لما ألقينا عصا التسيار، واستقر بنا النوى في الكوفة ركزنا رماحنا عقب هذه المغامرة الخط )٧(

    .حيث فارقنا كافوراً وقاتلنا من قاتلنا في الطريق، واجتزنا المخاوف للوصول إلى الكوفة
  . المهالكأي بتنا نقبل سيوفنا ألنها نجتنا من )٨(
  .الثغور وقصبتها أنطاكية: والعواصم. أي أهل مصر: مصر )٩(
أي وفيت بما قلته من ترك مصر على الرغم كافور، وأبيت ضيم كافور : وفيت )١٠(

  .تجبرت على من تجبر علي: وسواه، وعتوت
  .الضيم والذل: الخسف. كّلفه إياه: األمرمه سا )١١(
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  : ثم يسخر من كافور ويهجوه
ــن ليلنــا    ــدم ع ــام الخُوي   ون

  
  )١(وقد نـام قبـُل عمـى ال كـرى           

  يننــا وكــان علــى قُربنــا ب    
  

ــى   ــِه والعم ــن جهل ــه م   )٢(مهاِم
ــى       ــر النُّه ــرؤوس مق ــِصي أن ال ــل الخَ ــِسب قب ــتُ َأح ــد كن   )٣(لق

  فلَّمــا نظــرتُ إلــى عقِلــه      
  

  )٤(رأيتُ النُّهى كلَّها فـي الخُـصى        

  ومــاذا بمــصر مــن المــضحكاِت  
  

ــا    ــِحك كالبكـ ــه ضـ   )٥(ولكنـ

  : ثم يعرض بالوزير ابن ِحنـزابة  
ــسواِد بهــا نبطــي    مــن اهــِل ال

       
ــال    ــِل الف ــساب أه ــدرس َأن ٦(ي(  

  :ثم يعود إلى هجاء كافور  
 فُهــص ــشْفَره ِنـ ــود ِمـ   وأسـ

  
ــدجى   ــدر ال ــه أنــتَ ب   )٧(يقــال ل

   نــد ــه الكَركَ ــدحتُ ب ــعٍر م   وِش
  

ــى   ــريِض وبــين الرق   )٨(بــين الق

ــه     ــدحاً ل ــك م ــان ذل ــا ك   فم
    

ــو    ــو ال ــان هج ــه ك   )٩(رىولكنَّ

  
                                            

  .النوم: الكرى. كافور: الخويدم )١(
  .كان بيني وبينه صحارى من جهله وعماه، وكأني كنت بعيداً عنه )٢(
كنت أظن قبل رؤية كافور أن الرؤوس مقر العقول، فلما رأيت : يقول. العقل: النهى )٣(

  .ما فيه من حماقة قلت إن العقول في الخصى، ألنه لما خصي ذهب عقله
لرؤوس مقر العقول، فلما رأيت كنت أظن قبل رؤية كافور أن ا: يقول. العقل: النهى )٤(

  .ما فيه من حماقة قلت إن العقول في الخصى، ألنه لما خصي ذهب عقله
  .يتعجب مما في مصر من األمور المضحكة، وشر البلية ما يضحك )٥(
 .قينازلون البطائح بين العرـجيل من العجم ين: والنبط. زابهـابن حن: أراد بالنبطي )٦(

  .   علّم أنساب العربوالمضحك أن هذا الرجل ي
  .   ومع ذلك يشبهونه بالبدر،شفة البعير، والمراد عظيم المشفر: المشفر )٧(
  .خذ مالهكافور ألنه كان عظيم الجثة وكنت أرقيه بالشعر آل: المراد بالكركدن )٨(
  . ولكنه هجاء للخلق كلّهم ألنهم أحوجوني إلى مثله،أي لم يكن ذلك الشعر مدحاً لكافور )٩(
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إن هذه المقصورة من أجود ما قال المتنبي من شعر، وقد أحبها الناس في «
عصره واستنشدوه إياها، وُأعجبوا بها إعجاباً شديداَ، وهي خليقةٌ بهذا اإلعجاب 
ألنها تالئم نفس الشاعر َأصدقَ مالءمة، وتالئم المعاني التي َأراد الشاعر َأن يذيعها 

ع لهذا كله البحر الذي يصور السرعة في العدو، وهذه القافية فاصطن.... في الناس
المقصورة التي ينطلق فيها حرف اللين إلى غير حد، وما أسرع ما سارت القصيدة 

  . »)١(وطارت حتى مألت اآلفاق، وانطلقت بها األلسنة في كل مكان
أما القصيدة التي بعث بها إلى كافور عقب مغادرته مصر فهي تفيض 

إنه شديد اَألسف والحزن على بعد . ى والتذمر مما آلت إليه حاله آنذاكبالشكو
األحبة عنه؛ لذا نراه يتمنَّى أن يكون العيد بعيداً عنه؛ فال مكان في قلبه للفرح 

لقد فارق األحبة طلَباً للمعالي، واختار صحبةَ السيف على صحبة . والسرور
اثه ونوائبه حال بينه وبين الهيام بمفاتن النساء الِغيد اَألماليد ألن الدهر بأحد

ومحاسنهن؛ إذْ ال وقتَ لديه للَّهو والغزل، كما أن الخمرة ال تزيده إالَّ هما 
  . وسهراً ألن قلبه مفعم بالهموم واألحزان

ثم ينتقل إلى هجاء كافور وحاشية السوء فينعتهم بالكذب والغدر 
 له، إنهم ثعالب مصر الذين ينعمون وإخالف الوعد، والجشع الذي ال حدود

بخيراتها، وقادتُها ورجالُها يغُطُّون في نوٍم عميق؛ لذا فهو يستثيرهم السترداد 
  . أموالهم وخيرات بلدهم المستباحة

  :يقول أبو الطيب
        تَ يـا عيـدـدبأيـة حـاٍل ع عيد  

  
         ٢(بما مضى أم ألمٍر فيـك تجديـد(  

ــداء دونَهــ  ــةُ فالبي ــا األحب   مأم
  

  ــد ــداً دونهــا ِبي   فليــت دونــك بي
  لوال العال لم تَجب بي ما أجوب بها         

  
       ـدودقَي اءردفٌ وال جرح ٣(وجناء(  

                                            
  .٣٤٠مع المتنبي ص  )١(
  أي مع أي حاٍل عدت أيها العيد، وهل جئت بجديد؟ )٢(
: الجرداء.  الضامرة: الحرف.الناقة الصلبة الشديدة: الوجناء. قطعه: جاب المكان )٣(

  .الطويلة: والقيدود. الفرس القصيرة الشعر



 

 -٣٠١-

  وكان َأطيب من سـيفي مـضاجعةً      
  

  ــد   )١(َأشــباه رونقــه الغيــد األمالي

  لم يترِك الدهر من قلبي وال كبـدي       
  

  ــد ــين وال ِجي ــه ع ــيئاً تتيم   )٢(ش

  قيي أخمـر فـي كؤوسـكما      يا سا 
  

      وتـسهيد ٣(أم في كؤوسـكما هـم(  

ــي ــا مــالي ال تحركن   أصــخرةٌ أن
  

        وال هـذي األغاريـد دامهذي الـم  
ــافيةً   ــوِن ص ــتَ الل   إذا أردتُ كُمي

  
       الـنفِس مفقـود ٤(وجدتُها وحبيب(  

ماذا لقيـت مـن الـدنيا وأعجبـه           
    

         ٥(أني بما أنا بـاٍك منـه محـسود(  

  :  ينتقل إلى الهجاء فيقولثم
 ــيفُهم ــذَّابين ض ــتُ بك ــي نزل   إن

  
      ٦(عن الِقرى وعن الترحاِل محدود(  

      مهالرجاِل من األيـدي وجـود جود  
  

        ٧(من الِّلسان فال كانوا وال الجـود(  

     الموتُ نفساً من نفوِسهم ما يقِبض  
  

     إالَّ وفـي يـدِه مــن نَتِْنهـا عــود  
       َأكُلَّما اغتال عبـد   هدالـسوِء سـي  

  
          تمهيـد ٨(أو خانه فله في مـصر(  

  نامت نواطير مصٍر عـن ثعالبهـا      
  

        ومـا تفنـى العناقيـد نِشم٩(فقد ب(  

                                            
لم اختر مضاجعة  أي لوال العال. األماليد الناعمات المستويات القامات. المتثنّية ليناً: الغيداء) ١(

  .  السيف بدالً من الحسان األماليد اللواتي يشبهن رونق السيف في نقاء بشرتهن
  .إن الدهر بأحداثه ونوائبه جرد قلبي من هوى العيون واألعناق: يقول )٢(
ألن قلبي مفعم بالهموم . هماً وسهراًإالَّ إن ما أشربه ال يزيدني : لساقييه: يقول )٣(

  .واألحزان
  .إن الخمرة ال تطيب إالّ مع الحبيب، وحبيبي بعيد عنّي، فال معنى إذن للشرب: يقول )٤(
  .إن أعجب ما لقيته أني محسود بما أشكوه وما أنا باٍك منه: يقول )٥(
. ني أرحل عنهمنإنني نزلت بهؤالء الكذابين، فالهم يقرونني والهم يتركو: يقول )٦(

  .ممنوع: ومحدود
  .ل بال أفعال، فال كانوا وال كان جودهماجودهم مواعيد، وأقوإن  )٧(
يشير إلى ما فعله كافور باإلخشيد وقتله إياه واستقالله بملك مصر، حيث مهد أمره  )٨(

  .   فيها وملكوه أهلوها عليهم
أصبن : بشمن. العبيد واألراذل: وثعالبها. ها وأشرافهاتُاساد: المراد بنواطير مصر )٩(

    . بالتخمة
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  ال تشتِر العبـد إالَّ والعـصا معـه        
  

  مناكيـــد لََأنجـــاس العبيـــد إن  
  ما كنتُ أحسبني أحيـا إلـى زمـنٍ      

  
         وهـو محمـود بي فيه كلب سيءي  

  مـسكني     جيأكُل من زادي وي عانو  
  

        القـدر مقـصود قاَل عظيم١(لكي ي(  

  من علَّم األسود المخـصي مكرمـةً   
  

        يدأم آبـاؤه الـص ه البيض٢(َأقوم(  

أم ُأذنُه فـي يـِد النخَّـاِس داميـةٌ            
      

         وهـو بالفَلـسيِن مـردود هأم قدر  
    
    الكوفة

ودته إلى الكوفة أن يلقي عصا الترحال، وَأن حاول أبو الطيب بعد ع
يخْلُد إلى الراحة، ويستعيد بعضاً من ذكريات الماضي البعيد، وينْعم بعيٍش 
هادىء بعد أن جمع مقداراً من المال يمكِّنه من أن يحيا حياة المنعمين من 

فاق فمَأل أصحاب الثراء والجاه، وهو الشاعر المفِْلق الذي طار صيته في اآل
ولكنه بعد أشهٍر من وصوله إلى الكوفة ضاق بالعيش . الدنيا وشغل الناس

أمير يمدح وال قائد "فيها، إِذ اعتاد مخالطةَ الملوك واُألمراء، وليس في الكوفة 
  ". )٣(يتَقرب إليه، وال غَني يطمع في ماله

رأسه، فقد وعلى الرغم مما ُأحيط به من اإلعجاب والحفاوة في مسقط 
ظل أسيراً لذكرياِت الماضي، وأحالم المستقبل، إذْ خسر منذ سنٍة تقريباً 
صديقَه فاتكاً الرومي الذي كان بوسعه استبقاءه في مصر عزيزاً مكرماً، مثلما 
خَِسر صحبة صديقه القديم سيف الدولة منذ سنوات خلت، يضاف إلى ذلك ما 

                                            
: لها وجهان: أما قوله يأكل من زادي فقد قال الواحدي. وصفه بالجوع للؤمه وشُحه )١(

أحدهما أن المتنبي أتاه بهدايا وألطاف ولم يكافئه عنها، واآلخر أن المتنبي كان يأكل 
 وينفق على نفسه مما حمله، وهو يمنعه من االرتحال؛ فكأنه ،من خاص ماله عنده

 يراد به حرصه على مدائح - أن جوع كافور - في نظري -راد ولعل الم. يأكل زاده
  .المتنبي التي تشيد بذكره في اآلفاق وكأنه بذلك يأكل من زاد الشاعر

  .الملوك: الصيد )٢(
  .٣٤٧مع المتنبي ص  )٣(
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كافور، وتمكنّه من تحدي سلطانه باجتياز مني به من الخيبة المريرة على يد 
  .تلك الصحراء الموحشة الذي عبر عنه بمقصورته السالفة الذكر

ويرجح بعض دارسي شعر أبي الطيب أنه نظم في الكوفة قصيدتين في 
والقصيدتان لم تُدرجا في أية نسخٍة من نُسخ . هجاء كافور، ومدح سيف الدولة

ا صاحب كتاب الصبح المنبي، وقال إنّهما وِجدتَا في الديوان، وإنما أوردهم
  :يقول في األولى. )١(رحله لَما قُتل، وعملهما بواسط

  َأفيقا خُمار الهم نَغَّـصني الخمـرا      
  

  وسكْري من اَأليام جنَّبنـي الـسكْرا     
ــي الـــمدامةُ والــذي     تَــسر خليل

  
  بقلبي يـْأبى َأن ُأسـر كمـا سـرا          

  لَِبستُ صروفَ الدهِر َأخشن ملْـبسٍ      
  

  )٢(فعرقنـي نابــاً ومزقنـي ظُفــراً    

وفي كّل لحٍظ لـي ومـسمِع نغمـٍة        
  

  )٣(يالحظني شَزراً ويسِمعني هجـراً      

  سِدكْتُ بصرِف الدهِر طفالً ويافعـاً       
  

  )٤(فأفنيتُه عزماً ولم يفِْننـي صـبرا       

ــاِم مــا ال   ــده  ُأريــد مــن األي  يري
  

  سواي وال يجـري بخـاطره فكـرا       
ــضاءه        ــتحقُّ ق ــا أس ــألُه م وَأس

      
  )٥(وما أنا ممن رام حاجتَـه بـسرا         

  ولي همةٌ من رأي همتهـا النـوى          
    

  )٦(فتُرِكبني من عزمها المركـب الـوعرا        

                                              
هـ وآخرون ٣٥٤ا سنة مفبعضهم يرى أن المتنبي نظمه. دتين اختالفيفي تاريخ هاتين القص )١(

ويرى بالشير أن المتنبي كتب مسودتيهما في . هـ في الكوفة٣٥٠ا سنة ميرون أنه نظمه
هـ وأرسلها إلى سيف الدولة، ٣٥٤هـ ثم نقح األولى بتاريخ تاٍل لعله سنة ٣٥٠الكوفة سنة 

    ).الهامش (٣٨٨ انظر بالشير ص -أما القصيدة الثانية فقد بقيت مسودة 
تشديد للمبالغة وناباً وظفراً منصوبان على أكل ما عليه من اللحم، وال: عرق العظم )٢(

  .نزع الخافض، أي بناب وبظفر
  .الضمير في يالحظني عائد على الدهر )٣(
  .نهوصرف الدهر نوائبه وحدثا. لزمته: سدكت بصرف الدهر )٤(
  .قسرا: وفي رواية. قبل أن يحين أوانها: بسرا )٥(
  .العزيمة: مور، والثانيةالقدرة إلى الوصول إلى عظائم األ: الهمة األولى )٦(
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  تَروقُ بني الـدنيا عجائبهـا ولـي        
      

  )١(مغْرىفؤاد ببيض الهنِد ال بيضها        

أخو ِهمـٍم رحالـةٌ ال تـزاُل بـي                
  

  نَوى تقطع البيداء أو َأقْطع العمـرا        
  ومن كان عزمي بين جنْبيـِه حثَّـه         

    
  وصير طوَل األرِض في عينِه ِشبرا       

  
  :ثم يعبر عن خيبة أمله فيمن صحبهم من الملوك واألمراء

   صِحبتُ ملوك األرِض مغْتبطاً بهـم     
     

  وفارقتُهم مآلن من حنَـٍق صـدرا        
ولما رأيـتُ العبـد للحـر مالكـاً            

  
  َأبيتُ إباء الحـر مـسترِزقاً حـرا         

  :ويشرع في هجاء كافور  
وِمصر لَعمري أهـُل كـلِّ عجيبـٍة           

  
  وال ِمثَْل ذا المخصي ُأعجوبةً نَكْـرا        

   يعـــد إذا عـــد العجائـــب أوالً  
      

  كما يبتدا في العد باإلصبِع الصغرى       
  فيا هرم الدنيا ويا ِعبـرةَ الـورى         

  
  )٢(ويا َأيها المخصي من ُأمك البظرا       

  لُويبيـةٌ لـم تَـدِر أن بنيهـا الــ        
         

  )٣(ـلويبـي دون اهللا يعبد في مـصرا        

  ويستخدم البيض الكواعب كالـدمى      
  

    ا    ورومى والغطارفَـةَ الغُـر٤(الِعِبد(  

ــي َأراده     ــن اهللا العل ــضاء م   ق
  

ــرا     )٥(أال ربمــا كانــت إرادتُــه شَ

ــِذهِ    ــيس كهـ ــاتٌ ولـ   وهللا آيـ
  

  َأظنُّك يـا كـافور آيتَـه الكبـرى          
            ـببـه َأنْـتَ طي ما دهـر كرملَع  

  
  َأيحِسبني ذا الدهر أحـِسبه دهـرا        

افور حـين تلـوح لـي        وأكفر يا ك    
       

  ففارقتُ مذْ فارقتُك الشِّرك والكُفـرا       
                                              

  .النساء: والبيض الثانية. السيوف: بيض الهند )١(
  .التي لم تختن: البظرا )٢(
وفي رواية . وقيل هي منسوبة إلى اللوب الذي هو جيل من السودان. أي نوبية: لويبية )٣(

  .نويبية مصغر نوبية
جمع أغر وهو : الغر. جمع غطريف وهو السيد: الغطارفة. جمع عبد: ىبدالِع) ٤(

  .أبيض الوجه
  .ِسرا: في راوية )٥(
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  :ثم يلوم نفسه على مفارقته سيف الدولة والتوجه إلى كافور
وفارقتُ خير الناس قاصـد شـرهم      

    
  )١( طُـرا َألَألِمهـم وأكـرمهم طُـرا     

فعاقبني المخـصي بالغـدِر جازيـاً        
     

   كان عن حلـٍب غَـدرا      َألن رحيلي   
            ـنوما كنتُ إالَّ فائَل الرأي لـم ُأع

  
  )٢(بحزٍم وال استصحبتُ في وجهتي ِحجـرا      

  وقـد ُأِري الِخنْزيـر أنـي مدحتُـه    
  

  )٣(ولو علموا قد كان يهجى بما يطرى         

  جسرتُ على دهياِء مـصر فَفُتُّهـا      
  

  )٤(ولم يكِن الدهياء إالَّ من اسـتجرا      

  :م يتهدد كافوراً فيقولث
  سَأجِلبها أشـباه مـا حملَتْـه مـن        

      
  )٥(َأسنَّتها خُـزراً مقَـسطَلةً غُبـرا        

وُأطِلع ِبيـضاً كالـشموِس مِطلَّـةً        
    

  )٦(إذا طَلَعت بيضاً وإن غَربت حمرا       

  فإن بلغت نفسي المنـى فبعزمهـا      
      

  )٧(عذراوإالَّ فقد ُأبِلغْتُ في حرصها        

أما القصيدة اُألخرى فقد عبر فيها عن مغامرته في اجتياز الصحراء، 
  :وسخطه على كافور الكذاب المنافق، وحسرته على فراق سيف الدولة، فقال

قطعتُ بسيري كُلَّ يهمـاء مفْـزٍع        
      

  )٨(وجبتُ بخيلي كلَّ صرماء بلْقَـعِ        

  رٍع وثلمتُ سـيفي فـي رؤوٍس وأذْ     
    

  وحطَّمتُ رمحي في نُحوٍر وَأضـلُعِ       
                                              

  .كافوراً: وبشر الناس وأألمهم. سيف الدولة: الناس يريد بخير )١(
  .العقل: الِحجر. ضعيفه: فائل الرأي )٢(
  .يمدح: يطرى.  أوهمه بأنني أمدحهيأ: زيرـُأري الخن قد )٣(
اق به من خطر التهلكة، ثم تجرأت على اقتحام الداهية بمصر، يعني ما ح: يقول )٤(

  .نجوت منه فكنت أنا الداهية ال هي
سأجلب الخيل :  فيقولاًإنه يتهدد كافور. يعلوها الغبار: مقسطلة. ضيقة العيون: خزر )٥(

  .على مصر كأنها األسنة التي عليها في الحدة والمضاء
  .ة بالدماءجضرأراد بالبيض السيوف التي تخرج من أغمادها بيضاً كالشموس لتعود م )٦(
إذا نلت ما أتمناه من أخذ مصر وقتل كافور، فقد بلغت ذلك بعزمي، وإن لم أبلغه : أي )٧(

  .فقد حرصت على الفوز، ومن حرم بعد الحرص فهو معذور
  .مخيفة: مفزع. المفازة ال يهتدى فيها: اليهماء )٨(
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  وصيرتُ رأيي بعد عزمـي رائـدي    
      

ــسمعي   ــت بم ــتُ آراء توال   وخالف
          ـراً أخـافُ اغتيالَـهَأم ولم أتَّـِرك

  
  وال طَمحت نفسي إلى غيِر مطْمـعِ        

وفارقتُ مـصراً واُألسـيود عينُـه          
          

ــأ   ــستهلُّ ب ــسيري ت ــذار م   دمِعِح
  ألم يفهِم الخُنثـى مقـالي وأنَّنـي          

      
  )١(ُأفارقُ من أقِلـي بقلـٍب مـشيعِ         

  وال َأرعوي إالَّ إلـى مـن يـودني        
  

  )٢(وال يطَّبيني منـزٌل غير ممـرعِ       

أبا النَّـتِْن كـم قيـدتَني بمواعـٍد          
  

ــروعِ     ــؤاد م ــٍم للف ــةَ نظ   مخاف
الـِة أننـي     وقدرتَ من فَـرِط الجه      

      
  ُأقيم على ِكـذٍْب رصـيٍف مـصنَّعِ         

  ُأقيم علـى عبـٍد خَـِصي منـافقٍ          
  

  لئيٍم رديِء الفعـِل للجـوِد مـدعي         
وأترك سيفَ الدولِة المِلـك الرضـا         

          
  )٣(كريم المحيا َأروعاً وابـن َأروعِ       

         ِغنـى هقْـِصدوم ـذبع هبحر فتى
  

  تع مرعى جوِده خيـر مرتَـعِ      ومر  
ــاً    ــدهر آمن ــه ال ــلُّ إذا ماجئتَ   تظ

  
  بخيِر مكاٍن بـل بَأشـرِف موضـعِ         

ولما علم سيف الدولة برحيله عن مصر، واجتيازه صحراء شبه الجزيرة   
 وعرض »ابنَه من حلب إلى الكوفة ومعه هدية«العربية هرباً من كافور أنفذ إليه 

  :)∗(وكتب بها إليه من الكوفة سنة اثنتين وخمسين وثالث مئةبالعود؛ فقال يمدحه، 
ــا رســوُل ــا جــٍو ي ــا كلُّن   مــا لن

  
ــولُ    ــك المتْب ــوى وقلْب ــا َأه   )٤(أن

ــا      ــتُ إليه ــن بعث ــاد م ــا ع كلَّم
  

  )٥(غار منِّـي وخـان فيمـا يقـول       

                                              
  .جريء: مشيع )١(
  .  يستهويني: يطبيني. كفّ وارتدع: ارعوى )٢(
  .الذكي الفؤاد: األروع )٣(
يرجح طه حسين أن المتنبي قال هذه القصيدة بعد رجوعه من بغداد ألنه عرض  )∗(

بأصحاب السلطان فيها؛ لذا يستبعد هجاء أولي األمر في هذه المدينة وهو يهم بالرحيل 
  . مع المتنبي) ٣٤٨ص (إليهم 

يتهم . لذي تيمه الحب وأسقمها: المتبول. الجوى الحرقة في القلب من حزن أو عشق )٤(
رسوله الذي بعث به إلى الحبيبة بمشاركته إياها في الحب.  

  .كلما عاد الرسول من عندها غار مني عليها ألنه افتتن بحبها )٥(
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ــا    ــاِت عين ــا اَألمان ــسدتْ بينن أفْ
    

  )١(هــا وخانــت قلــوبهن العقــوُل  

  ي ما اشتكيتُ من َألَـِم الـشو        تشتك
    

  )٢(ِق إليها والشوقُ حيـثُ النحـولُ      

  ــب ص ــب وإذا خــامر الهــوى قل
  

ــلُ      ــيٍن دلي ــلِّ ع ــه لك   )٣(فعلي

زودينا من حـسِن وجهـِك مـا دا          
   

  )٤(م فَحسن الوجـوِه حـاٌل تَحـولُ         

  وِصلينا نَـصلِْك فـي هـذه الـدنيا        
  

  يـــُلفـــإن المقـــام فيهـــا قل  
من رآهـا بعينهـا شـاقه القُطَّـا             

           
  )٥(ن فيها كمـا تَـشُوقُ الحمـولُ         

ــاٍض     ــد بي ــتُ بع ــي أِدم إن تَرين
          

ــذُبولُ    ــاِة ال ــن القن ــد م   )٦(فحمي

ــاةٌ   ــالة فَت ــى الفَ ــِحبتْني عل ص  
  

ــديُل   ــدها التب ــوِن عن   )٧(عــادةُ الَّل

ــن  ــا ولك ــاُل عنه ــترتِْك الِحج   س
  

ـ      )٨(ِك منهـا مـن اللَّمـى تقبيـلُ    ب

ــقمِت ــوحتني وأس ــِت لَ   ِمثْلُهــا أن
  

ــولُ    ــا العطبـ   )٩(وزادت أبهاكُمـ

ــدٍ  ــألنا بنج ــد س ــن أدرى وق   نح
  

ــوُل   ــا أم يطـ ــصير طريقُنـ   أقـ
ــتياقٌ     ــسؤاِل اش ــن ال ــر م   وكثي

                        
  )١٠(وكثيـــر مـــن ردِه تعليـــُل  

                                              
  .أفسدت عيناها بسحرهما أمانة الرسول؛ فترك األمانة، وفارقت العقول القلوب: يقول )١(
  .وق إليها مثل ما بي ألنك ناحل والنحول يدل على الشوقأي أرى بك أيها الرسول من الش )٢(
  .العاشق: الصب. خالط والبس: خامر )٣(
  .تتبدل: تحول )٤(
من : يقول. المرتحلون: والحمول. السكان المقيمون: انطَّوالقُ. أي بعين الدنيا: بعينها )٥(

شك وقلة مقامهم، و إليها رقّ للباقين ل بهانظر إلى الدنيا بالعين التي ينبغي أن ينظر
  .   فراقهم رقته للماضين الفانين

  .اليباس والدقّة: والذبول. القناة عود الرمح. شحب لوني وتغير، ومال إلى السواد: أدمت )٦(
  .والشمس تبدل بضوئها األلوان فتحيل البياض إلى سواد. الشمس: أراد بالفتاة )٧(
 اوهذه الشمس قبلتك فأورثتك هذ. شفةسمرة في ال: واللمى. الستر: ج حجلة: حجالال )٨(

  .   اللمى الذي في شفتيك
أنت مثل الشمس في تغير جسمي فهي لوحتني وغيرت لوني، وأنِت أسقمِت : يقول )٩(

الطويلة : والعطبول.  وزادت تأثيراً في أبهاكما التي هي العطبول وهي أنت.جسمي
  .  العنق، التامة الجسم

  .ألهاه به: علّله بالشيء )١٠(
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ــا  ــاٍن وإن ط ــى مك ــا عل   ال َأقمن
  

ــُل     )١(ب وال يمكــن المكــان الرحي

كُلَّما رحبـت بنـا الـروض قُلنـا           
   

ــسبيلُ    ــِت ال ــصدنا وأن ــب ق   حل
ــا       ــا والمطاي ــى جياِدن ــِك مرع في

  
  )٢(وإليهـــا وِجيفُنـــا والـــذَّميُل  

ــر ــاألميِر كثيـ ــسمون بـ   والمـ
  

ــأمولُ    ــا الم ــذي به ــر ال   واألمي
  الذي زلـتُ عنـه شـرقاً وغربـاً           

   
  ونــداه مقــابلي مــا يــزولُ     

ــأني      ــلكتُ ك ــا س ــي أينم   ومع
         

ــلُ    ــوجهي كفي ــه ب ــٍه ل جــلُّ و   ك
  :إلى أن يقول  

  ــام ــي هم ــا عل ــيس إالَّك ي   ل
  

ــسلُولُ     ــه م ــيفُه دون ِعرِض   س
  العــراقُ ومــصر ــأمن   كيــف ال ي

  
  وســـراياك دونَهـــا والخيـــوُل  

لو تحرفْتَ عـن طريـق األعـادي          
                       

  )٣(ربـط الـسدر خـيلَهم والنخيــلُ     

ــه ــدفع عن ــزه ال ــن أع   ودرى م
  

ــذليلُ    ــر ال ــه الحقي ــا أنَّ   )٤(فيهم

أنت طـوَل الحيـاِة للـروِم غـاٍز          
    

  فمتـى الوعـد أن يكـون القُفــولُ     
           روم وسوى الروِم خلـف ظهـرك

      
ــلُ    ــك تميـ ــى أي جانبيـ   فعلـ

ــا والنُّــصوُلقعــد النــاس كُ     )٥(لُّهــم عــن مــساعيـك وقامــت بهــا القن

ــا  ــدار المناي ــده تُ ــذي عن   مــا ال
     

ــشَّموُل   ــدار ال ــده تُ   )٦(كالــذي عن

لستُ أرضى بـأن تكـون جـواداً         
  

ــلُ     ــأن َأراك بخي ــاني ب   )٧(وزم

                                            
 وإن طاب ذلك المكان ،لم نُقم، أي لم نقم في الطريق إلى سيف الدولة بمكان: ال أقمنا )١(

  .كما أن المكان ال يمكن أن يرحل معنا لنتمتع بطيبه. لئالّ يؤخرنا عن الوصول
  .ضرب من سير اإلبل: والذميل. ضرب من سير الخيل سريع: الوجيف )٢(
  .ر والعراقاألشجار التي بمص: لخيالسدر والن )٣(
لو تحرفت عن طريق األعادي لعلم من أعزه دفعك عنه من ملوك العراق : يقول )٤(

  . أنه حقير ذليل بغلبة العدو إياه،ومصر يعني كافوراً وآل بوية
  .لم يبلغ أحد من الملوك مساعيك التي قامت بها رماحك وسيوفك: يقول )٥(
  .الخمرة: الشمول )٦(
  .  إلي عطاؤك وأنا بعيد عنك ال أراكال أرضى بأن يصل : يقول )٧(
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نَغَّص البعد عنـك قُـرب العطايـا         
   

  )١(مرتعي مخِصب وجسمي هزيـلُ      

   أتَِإنــو ــاي داراً     ب ــر دني تُ غي
   

ــل    ــت المني ــٌل فأن ــاني نَي   )٢(وأت

  ِمن عبيدي إن ِعشْتَ لي ألفُ كـافو    
  

  )٣(ٍر ولي من نـداك ريـفٌ ونيـلُ          

إن النسيب الذي بدأ به الشاعر قصيدته يفيض بالشجن والحزن العميق الذي   
س بين الراحل والمقيم يفضي به إلى النظر بأحوال الدنيا التي ال يؤمن جاِنبها؛ ولي

لذا على المرء أن يستَِرقَ منها تلك اللحظات . فيها فرق، فالكلُّ راحل ال محالة
ثم يذكر بعض ما عاناه في ارتحاله من . الجميلة العابرة التي سرعان ما تزول

مصر؛ لينتقل إلى مدح سيف الدولة الذي أمضى عمره في جهاد الروم مشتغالً 
عروبة واإلسالم، وغيره من الملوك ال شغل لهم إالَّ الَّلهو بالذود عن حياض ال

  .وقرع الكؤوس، وهم على الرغم من ذلك يكيدون له ويناصبونه العداء
  :إرجاء العودة إىل حلب

 من أن سيف الدولة لما كاتب »الصبح المنبي«أما ما ذكره صاحب 
المستبعد أن أبا  إلى حلب، فمن غير »عرض له بالعود«المتنبي إلى الكوفة 

الطيب قد ساورته الرغبة في استئناف عالقته بحاميه السابق والرجوع إلى 
حياء الشاعر من لقاء األمير ومصاحبته بعدما فارقه «ولكن . حلب تلبيةً لطلبه

 جعله يتردد في قبول مثل »)٤(مراغماً، وعرض به في القصائد المصريات
ان يعرف سلطان الحاشية، وكيد القصر، ك«هذه الدعوة، يضاف إلى ذلك أنه 

وضيقَ ُأسرة األمير نفسها به، وهو كان قد تعرض للموت مرة وُأفِلت منه بعد 
                                            

أنا في قربي من  عطائك، وبعدي عنك : يقول. التكدير: التنغيص. المرعى: المرتع )١(
  .كمن يرتع في مكان مخصب وهو مع ذلك مهزول، فلست أهنأ به مع البعد عنك

سار، إن عطايا سيف الدولة تتبعه حيث : يقول. العطاء: النيل. نزل به: تبوأ المكان )٢(
  .فلو اتخذ داراً غير هذه الدنيا، ووصلت إليه عطية لكان سيف الدولة هو المعطي

إن عشت وبقيت حياً كان لي من العبيد الذين تهبهم لي ألف عبد مثل كافور : يقول )٣(
  .الذي رغبت عنه، وكان لي من جودك عوض من ريف مصر ونيلها

  .١٧٥ذكرى أبي الطيب ص  )٤(
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وكانت أمور سيف الدولة قد أخذت تفسد ويسعى إليها االضطراب . جهد
واالنحالل، فالروم يظهرون عليه من ناحية، والمرض يأكل صحته من ناحية 

  . »)١(حزم كان يفرض على المتنبي أالَّ يفكِّر في حلبأخرى، وإذن فأيسر ال
  

  من الكوفة إىل بغداد

أقام أبو الطيب في الكوفة بعد عودته من مصر نحو سنٍة تقريباً قبل أن 
ولكن . هـ على األرجح٣٥٢داد في األشهر األولى من سنة يغادرها إلى بغ

 إلى مسقط رأسه في إقامته في عاصمة الخالفة اإلسالمية لم تَطُْل؛ إذْ عاد
  .شهر شعبان من السنة نفسها

واستُقبل في بغداد من قبل مريديه والمعجبين بشعره استقباالً 
، )٢(وممن أحسنوا استقبالَه والحفاوةَ به التاجر األديب الحسن بن حامد.حسناً

األديب واللغوي الذي روى ديوان أبي الطيب،  )٣(وعلي بن حمزة البصري
اره في ربض حميد أحد أحياء بغداد، وهو الحي الذي لقي فيه واستضافه في د

أبو الطيب منذ عقوٍد خلت محمد بن عبيد اهللا العلوي فمدحه بقصيدة سبقت 
فلما حصل المتنبي ببغداد نزل في ربِض حميد، فركب إلى «. اإلشارةُ إليها

                                            
في أواخر ذي القعدة أنه : ذكر بالشير في كتابه عن المتنبي و٣٤٦مع المتنبي ص  )١(

هجم الدمستق نقفور فقَّاس على حلب قادماً ) م٩٦٢آخر كانون األول ( هـ ٣٥١سنة 
من كيليكيا، فطرد سيف الدولة منها ونهب المدينة طوال سبعة أيام، ثم جال عن الشام 

 إال التصميم - إذا كانت نيته حقاً - للمتنبي مقسماً اإليمان بالعودة إليها قريباً، فلم يكن 
انظر بالشير . على إرجاء مصالحة أكثر كماالً مع سيف الدولة إلى وقٍت أكثر مواتاة

  .   ٣٩٠-٣٨٩ص 
 ٣٨٥ توفي في بغداد سنة .هو أبو محمد الحسن بن حامد، األديب والمحدث والتاجر )٢(

  .٤٠٧هـ أو في القاهرة سنة 
بصري اللغوي النحوي، ولد في البصرة، وعاش في بغداد مدة علي بن حمزة ال )٣(

  .هـ٣٧٥ية سنة طويلة، ومات في صقلّ
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فتُه دونَه، وأبو الفرج ، فَأِذن له؛ فدخل وجلس إلى جنبه، وصاعد خلي)١(المهلَّبي
  :األصفهاني صاحب كتاب األغاني، فأنشدوا هذا البيت

سقى اهللا أمواهـا عرفـتُ مكانَهـا       
       

  جرامـاً وملْكومــاً وبـذَّر فــالغَمرا    
وهذه أمكنةٌ قتلتها ِعلْماً، وإنما الخطأ وقع من . جراباً: وقال المتنبي  

هذا البيت أنشده أبو الحسن األخفش، : خقال الشي. النَّقَلة؛ فأنكره أبو الفرج
  .وعليه علماء اللغة

وتفرق المجلس على هذه الجملة ثم عادوا في اليوم الثاني، وانتظر 
المهلبي إنشاده فلم يفعل؛ إنما صده ما سمعه من تماديه في السخف، واستهتاره 

مر النفس، صعب بالهزل، واستيالء َأهل الخالعة والسخافة عليه، وكان المتنبي 
  .الشكيمة،حاداً، مِجدا؛ فخرج

حتى علق بلجام دابته في  )٢(فلما كان اليوم الثالث أغْروا به ابن الحجاج
  :صينية الكرخ، وقد تكابس الناس عليه من الجوانب، وابتدأ ينِشده

  يا شيخ أهـل العلـم فينـا ومـن         
  

ــزم أهــل العلــم تــوقيره        يل
نبي ساكتاً ساكناً إلى أن نَجزها، ثم خلّى عنان دابته، فصبر عليه المت  

  ". )٣(وانصرف المتنبي إلى منـزله
وذكر صاحب اليتيمة أن أبا الطيب ترفَّع عن مدح المهلَّبي ذهاباً بنفسه 
عن مدح غير الملوك فشقَّ ذلك على الوزير، فحرض عليه شعراء بغداد؛ 

وابن ) المار ذكره(وفيهم ابن حجاج "رِضه فتباروا في هجائه والنيل من ِع
                                            

كان في أول أمره . هـ٢٩١أبو محمد الحسن بن محمد المهلّبي، ولد في البصرة سنة  )١(
 ٣٥٢شعبان  ٢٤ توفي في .فاً صغيراً، ثم ارتقى حتى صار وزيراً لمعز الدولةظمو
  ).م٩٦٣ أيلول ١٧(

ولد وتوفّي في بغداد سنة . هو الحسن أو الحسين بن أحمد بن محمد بن الحجاج )٢(
وقد أجمع أهل األدب أنه مخترع طريقة في . هـ أكثر قوله في الفحش والسخف٣٩١

  .  الخالعة والمجون لم يسبقها إليها أحد
  .١٦٩-١٦٨الكالم لصاحب اإليضاح عن ذكرى أبي الطيب ص  )٣(
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سكْرة الهاشمي، والحاتمي، وأسمعوه ما يكره، وتماجنوا به، وتنادروا عليه، 
إني قد فرغت من إجابتهم : وقيل له في ذلك؛ فقال. فلم يجبهم، ولم يفكِّر فيهم

  :بقولي لمن هم أرفع طبقةً منهم في الشعراء
ــذ ــروا ب ــشاعرين غَ   مي أرى المت

          
ــضاال   الع ــداء ــد ال محــن ذا ي   وم

ــر مــريٍض      ذا فــٍم م يــك ــنوم
       

ــزالال    ــاء ال ــه الم ــراً ب م ــد   يِج
  

  :وقولي
        ني شُـويعرأفي كّل يوٍم تحت ِضـب  

      
  ضعيفٌ يقـاويني قـصير يطـاولُ        

  لساني ِبنُطْقي صامتٌ عنـه عـاِدلٌ        
  

  نـه هـازلُ   وقلبي بصمتي ضاِحك م     
          نـاداك مـن ال تُجيبـه نم وأتعب  

  
  وأغْيظُ من عاداك مـن ال تُـشَاِكلُ         

  وما التِّيه ِطبي فـيِهم غيـر أننـي          
  

ــُل   ــُل المتعاِق ــي الجاه ــيض إل   بغ
  :وقولي  

ــاقٍص     ــن ن ــذمتي م ــك م وإذا أتَتْ
    

  فهي الـشهادةُ لـي بـأني كامـلُ          
بالبصرة ما جرى على المتنبي من  )١(لَنْكَكوبلغ أبا الحسين بن : قال  

وقيعة شعراء بغداد فيه، واستحقارهم له، وكان حاسداً له، طاعناً عليه، هاجياً 
  :زاعماً أن أباه كان سقَّاء بالكوفة؛ فَِشمتَ به وقال. إياه

  قوال َألهل زمـاٍن ال خَـالقَ لهـم         
        

  ضلُّوا عن الرشِد من جهٍل بهم وعموا        
ــهِ َأع   ــوقَ منْيت ــي ف ــتُم المتنب   طي

  
   ــاِتكُم ــرغٍم أمهـ ــوه بـ   فزوجـ

  لكن بغـداد جـاد الغيـثُ سـاكنَها          
  

        ٢(ِنعالُهم في قفا الـسقَّاِء تـزدحم(  

  . وله فيه أهاٍج أخرى  
                                            

 بن جعفر المعروف بابن لنكك، شاعر وأديب، ولد في البصرة، هو محمد بن محمد )١(
  .وتوفي فيها في أواخر القرن الرابع الهجري

  .١٢١-١٢٠ ص - ١ ج -يتيمة الدهر  )٢(
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إن ترفُّع أبي الطيب عن الرد على من هجاه من الشعراء، ونال من 
من مواجهة نُقَّاد شعره، حيث تصدى له أصله، الوضيع، وأبيه السقَّاء، لم يعِفه 

، وهو من المعنيين بدراسة الشعر ونقده، وله معرفة سابقة )١(أبو علي الحاتمي
بأبي الطيب في بالط سيف الدولة، فكشف عن عيوب شعره، وأبان عن 
سرقاته، واقتباساته من الفلسفة اليونانية، وذلك على سبيل التقرب من معز 

زيره المهلبي؛ فقصد المتنبي في مكان إقامته ببغداد، الدولة البويهي، وو
  :وجرت بينهما المناظرة التالية

»ب عند وروده مدينةَ السالم قد : قال أبو علي الحاتميكان أبو الطي
التحف بِرداء الِكبر والعظمة، يخيل له أن العلم مقْصور عليه، وأن الشعر ال 

ه، وال يغير هذبغْترف عسواه، وال يرى أحداً إالَّ ويرى لنفسه ي هارقطف نُو
مِزيةً عليه، حتى إذا تخيل أنه نسيج وحِده، وأنه مالك ِرقّ العلم دون غيره، 
وثَقُلت وطأتُه على أهِل األدِب بمدينة السالم، وطأطأ كثير منهم رأسه، 

 محمد المهلّبي أنه ال وخفض جناحه، واطمأن على التسليم جأشُه، وتخيل أبو
يتمكَّن أحد من مساجلته ومقارعته، وال يقوم لمجادلته، والتعلُّق بشيء من 

وساء مِعز الدولِة أن يِرد على حضرته رجٌل صدر عن حضرة . مطاعنه
عدوه، ولم يكن بمملكته أحد يماثلُه فيما هو فيه، وال يساويه في منـزلته يبدي 

 آثاره، ويهتك أستاره، ويمزقُ جالبيب مساويه؛ فتوخَّيتُ أن له عواره، ويكفي
فلما . يجمعنَا مجلس َأجري أنا وإياه في مضماره؛ ليعرفَ السابقُ من المسبوق

لم يتَّفق ذلك قصدتُ مجلسه، فوافق مصيري إليه حضور جماعة يقرؤون 
دخل بيتاً إلى فحين استؤذن لي نهض من مجلسه، و. عليه شيئاً من شعره

                                            
 كان من المولعين بدرس الشعر .هو محمد بن الحسن بن المظفر: أبو علي الحاتمي )١(

مدةً، كان فيها مع أبي علي وقد خدم سيف الدولة . ونقده، وله في ذلك عدة مؤلفات
الفارسي وابن خالويه، وأبي الطيب اللغوي وأمثال هؤالء، وكان معاصراً للمتنبي، وذا 

توفي الحاتمي سنة . ي، وكالهما يضمر للمتنبي أشد العداوةبصلة بالوزير المهلَّ
ورسالة الحاتمي منشورة كاملة في .  مختصرةوما أوردناه من المناظر. هـ٣٨٨

  ).    هامش الصبح المنبينع(إلبانة عن سرقات المتنبي طبع دار المعارف كتاب ا
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فلما خرج إلي . ونزلتُ عن بغلتي وهو يراني، ودخلتُ إلى مكانه. جانبه
شَاحم نهضتُ إليه فوفَّيته حقَّ السالم غير)وكان سبب قيامه من . له في ذلك )١

ولبس سبعةَ أقبية ملونة وكان الوقتُ . مجلسه لئالَّ يقوم لي عند الدخول إليه
فجلس وأعرض عنِّي ساعةً . لصيف، وَأحقَّ بتخفيف اللِّبسَأحر ما يكون من ا

وأقبلتُ َأستخفُّ رأيي . ال يعيرني طَرفاً، وال يكلِّمني حرفاً؛ فِكدتُ َأتميز غيظاً
ملْتَِفتٌ . وهو مقِبٌل على تكبره. في قصده، وُأعاتب نفسي في التوجه إلى مثله

احٍد منهم يومىء إليه، ويوحي ِبطَرِفه، إلى الجماعة الذين بين يديه، وكلُّ و
ويشير إلى مكاني، ويوقظه من ِسنة جهله؛ ويأبى إالَّ ازوراراً وِنفاراً جرياً 

أي شيٍء خبرك؟ : على شاكلة خُلُِقِه، ثم توجه إلي فواهللا ما زادني على قوله
ثم . عي إلى مثلكما جنيته على نفسي من قَصدك، وكَلَّفتُ قَدمي من الس: فقلت

أِبن لي عافاك اُهللا، ما الذي يوِجب ما أنت : انحدرتُ عليه انحدار السيل، وقلت
عليه من العظمِة والكبرياء؟ هل هنا نسب يورثك الفخر؟ أو شَرفٌ تُوجتَ بِه 
دون أبناء الدهر؟ أو ِعلْم أصبتَ فيه علَماً يقع اإليماء عليه، أو موِرد تقف 

جعةً وال الهممعالبقاع؟ وإني أسمع ج ِبقاٍع في أشر ِتدعليه؟ وهل أنت إالَّ و 
عن جنايته، وأقول له. طحن يا هذا إذا َأتاك : فامتقع لونُه، وجعل يعتذر

شريفٌ في نسبه تجاهلتَ عليه، أو عظيم في أدبه صغَّرت قَدره، أو مقدم عند 
راثٌ لك دون غيرك؟ كالَّ واهللا، ولكنَّك هل العز تُ! سلطانه لم تعرف موضعه

فعاد إلى االعتذار، وأخَذَِت . مددتَ الِكبر ِستْراً، وضربتَه ِرواقاً دون جهلك
الجماعةُ في تَلْيين جانبي، والرغبة في قبول عذره، وإعمال مياسرته 

ي يا هذا ألم يستأذَن عليك باسم: ومسامحته، ويحلف باهللا أنه لم يعرفني؛ فأقول
 بفك بي إن كنت جهلتني؟ وهعري نونسبي؟ أما كان في هؤالء الجماعة م
كان ذلك ألم تَر تحتي بغلةً رائعة، يعلوها مركب ثقيل، وبين يدي ِعدةُ ِغلْمان؟ 
أما شاهدتَ لباسي؟ أما شِممتَ نَشْري؟ أما راعك شيء من أمري َأتَميز به 

وقد زال ما كان فيه، وأقبل علي، . عن غيري؟ وهو خافض جناح الذلِّ
                                            

)١( شاحمخاصم، مماحك: م.  
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 ثم جرت المناظرة بينهما، فعمد الحاتمي إلى بعض أبياته »)١(وأقبلتُ عليه
محاوالً إظهار عيوبها، وبيان سرقاته واقتباساته، والمتنبي يحاول دفع حجِجِه 
ولعل الحاتمي بالغ في رواية القصة إرضاء للمهلَّبي الذي سره هذا الخبر 

وكان من المتوقَّع أالَّ يرحب بالمتنبي في بغداد . ا سر به مِعز الدولة نَفْسهمثلم
على الصعيد الرسمي؛ ألن السلطان مِعز الدولة البويهي حاكم العراق الفعلي 
كان مستاء منه لتعريضه به وبوزيره في مدائحه لسيف الدولة،حيث اتَّهمه 

دالً من جهاد العدو، ودفع خطره المحدق بالتخاذل واالنصراف إلى اللهو ب
بمملكة اإلسالم، يضاف إلى ذلك ما كان يِكنَّه مِعز الدولة من العداء 

  .للحمدانيين عموماً، ولسيف الدولة على وجه الخصوص
وتُشير الوقائع إلى أنه كان بوسع أبي الطيب االنضمام إلى حلْقة 

ا شِهده في مجلسه من االستهتار المهلَّبي والفوز برعايته لوال نفوره مم
  .واستيالء أهل الخالعة والسخافة عليه

وربما كان المهلَّبي بدوره قادراً على أن يقرب المتنبي من السلطان، 
ولكن مزاج أبي الطيب وحدةَ طبعه، وضيقه بكيد القصور والمؤامرات التي 

ته إلى التحفُّظ في مدح تُحاك في دهاليزها، كلُّ ذلك من األسباب التي دع
  .المهلَّبي صاحب النفوذ الواسع في القصر البويهي ببغداد

انشغالُه بضمان المستقبل، «ومما عزز هذا التحفُّظ في رأي بعضهم 
 أكثر ِة سيف الدولة الذي كان المتنبي يفكّرزواَل محب يستجلب وخوفُه من َأن

لعودة إلى كنفه؛ لذا كان من الخَطَِل مدح  با- وقد أيدت الوقائع ذلك - فأكثر 
  .   في بالطه»)٢(المهلَّبي مستشار معز الدولة، وصاحب الحول والطَّول

إن امتناع أبي الطيب عن حضور مجالس المهلَّبي لم يحل دون 
 فقد - كما أسلفنا -الترحيب به من جانب  المريدين والمعجبين بشعره 

ى منتدى أدبي متألِّق يجتذب إليه هواة األدب، تحولت دار علي البصري إل
                                            

  .١٣٠-١٢٩الصبح المنبي ص  )١(
  .٣٩٦ بالشير ص »أبو الطيب المتنبي«انظر  )٢(
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 ،هضيفُه البصري نفسودارسيه، وال سيما الشباب منهم، وفي مقدمة هؤالء م
كامل : وابن ِجنِّي الذي عرفه المتنبي بحلب، وسواهما من الشباب من أمثال

ه بن أحمد العظائمي، والحسن بن علي العلوي الكوفي، وأبي عبد اهللا بن باكوي
  .الشيرازي، وعلي القُمي، وأبي بكر الشعراني خادم المتنبي وغيرهم

وقد أسهمت هذه المجالس في ذيوع شهرة أبي الطيب في العالم 
اإلسالمي؛ فأقبل المهتمون بشعره على دراسته، والرجوع إليه لشرح مقاصده، 

وممن حرص على حضور . وحّل معضالته التي قد تطرأ في أثناء الدرس
المجالس بعض خصوم المتنبي كالحاتمي الذي تراجع عن موقفه السابق، هذه 

وابن البقال شاعر المهلّبي الذي كان معجباً بالمتنبي، والصابي الكاتب 
وقد تطلَّع الرؤساء في بغداد إلى مدح أبي الطيب؛ ورِوي عن . المترسل

  :براهيم قالالمحسن ابن إبراهيم بن هالل الصابي عن والده أبي إسحاق إ
راسلتُ أبا الطيب المتنبي رحمه اهللا في أن يمدحني بقصيدتين، «

وُأعطيه خمسةَ آالف درهم، ووسطتُ بيني وبينه رجالً من وجوه التجار، 
واهللا ما رأيتُ بالعراق من يستحقُّ المدح غيرك، وال أوجب علي : قل له: فقال

يعني ( وإن مدحتُك تنكَّر لك الوزير .في هذه البالد أحد من الحق ما أوجبتَ
وتغير عليك ألني لم أمدحه، فإن كنتَ ال تبالي هذه الحال ) أبا محمد المهلّبي

قال . وال أريد منك ماالً، وال عن شعري ِعوضاً. فأنا ُأجيبك إلى ما التمستَ
  . »)١(فتنبهتُ إلى موضع الغلط، وعلمت أنه قد نصح؛ فلم ُأعاوده: والدي

 هبن عباد يستزير بذكره في بالد فارس؛ فراسله الصاحب ولهج الناس
 يه) طهران اليوم(في الرجبوقال ألصحابه«. فلم ي : بالري ماً معطاءإن غُلَي

يريد أن أزوره وأمدحه، وال سبيل إلى ذلك؛ فصيره الصاحب غرضاً يرشقه 
ه في شعره، وهفَواِته، وينْعى عليه سيئاتِه، بسهام الوقيعة، ويتتبع عليه سقَطاِت

وهو أعرفُ الناس بحسناته وأحفظهم وأكثرهم استعماالً لها، وتمثُّالً بها في 
  . »)٢(محاضراته ومكاتباته

                                            
  .٣٤٦ ص ١ عن ياقوت ج١٦٩ذكرى أبي الطيب ص  )١(
  .١٤٦الصبح المنبي ص  )٢(
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لم يطُل المقام بأبي الطيب في بغداد؛ فعاد إلى الكوفة في شهر شعبان 
 تبدأ بعد مضي سنة ونصف من  هـ ِليعد العدةَ لرحلٍة أخرى سوف٣٥٢سنة 

  .)١(تاريخ عودته إلى الكوفة
  

  العودة من بغداد إىل الكوفة
هـ ٣٥٢ن جديد في أول شهر شعبان سنة وصل أبو الطيب إلى الكوفة م

وكان قد عِلم بوفاة ستّ الناس خولة اُألخت الكبرى لسيف الدولة التي توفيت 
فسها؛ فكتب أبو الطيب بهذه المرثية بميافارقين في شهر جمادى الثانية من السنة ن

  :إليه من الكوفة، فقال
  يا أختَ خير أٍخ يا بنـتَ خيـِر أبِ         

  
  )٢(كنايةً بهما عن أشـرف النَّـسبِ        

ــةً ــسمى مَؤبن ــدرِك أن تُ ــلُّ ق   ُأِج
  

  )٣(ومن يِصفِْك فقد سـماِك للعـربِ        

  غدرتَ يا موتُ كم أفنيتَ من عـدِد        
     

  )٤(سكتَّ من لَِجبِ  بمن َأصبتَ وكم أ     

        ني خبـرطوى الجزيرةَ حتى جـاء
   

  )٥(فَِزعتُ فيه بآمالي إلـى الكَـِذبِ        

حتى إذا لم يدع لـي صـدقُه أمـالً      
   

  )٦(شَِرقتُ بالدمع حتى كاد يشْرقُ بي      

                                            
ي كان عازماً على التوجه إلى حلب عقب مغادرته بغداد، ثم يرى بالشير أن المتنب )١(

رنح تت التي أخذت الحمدانيين عدم وثوقه بمصير إمارة :حالت دون ذلك حوائل منها
، وتدهور صحة سيف الدولة الذي أرجف الناس بموته البيزنطيينتحت ضربات 

  ).٤٠٤انظر  (.العاجل، فكان من المناسب أن يتريث أبو الطيب ريثما تنجلي األمور
  .أي كنيت كنايةً والمعنى أن نسبها من أشرف األنساب: كناية بهما )٢(
  والمحامدأي أنت أجّل من أن أعرفك باسمك، بل وصفك يعرفك بما فيك من المحاسن )٣(

  .  ني عن تسميتكغالتي ليست في غيرك، وهذا ي
أنهم سقطوا عن  وأ لجبهم وترددهم في خدمتها، تأي مات بموتها خلق كثير وسك )٤(

  .برها وصالتها، فكأنهم ماتوا
  . أي رجوت أن يكون كاذباً، وتعللت بهذا الرجاء:لي إلى الكذبافزعت فيه بآم )٥(
 أن يكون كذباً غصصت بالدمع، فكاد الدمع في رجاء حتى إذا صح الخبر، ولم يبقَ )٦(

  .إلحاطته بي أن يكون كأنه غص بي



 

 -٣١٨-

  أرى العراقَ طويَل الليِل مذْ نُعيـت      
  

  فكيف ليُل فتى الفتياِن فـي حلـبِ         
ــؤا   ــن أن ف ــٍب  يظُ ــر ملته دي غي

     
  )١(وأن دمع جفوني غيـر منْـسِكبِ     

  بلى وحرمِة مـن كانـت مراعيـةً         
  

  ِلحرمِة المجـِد و القُـصاِد و األدبِ         
  :ثم يوجه كالمه إلى سيف الدولة فيقول  

ـا          يا َأحسن الصبِر زر َأولَى القلوِب به
  

  )٢(وقل لصاحبه يا أنفـع الـسحبُِ        

ـ       اِس ال مـستثنياً أحــداً وَأكـرم الن
  

  )٣(من الِكرام سوى آبائـك النُّجـبِ        

  قد كان قاسمك الشخصيِن دهرهمـا       
  

  )٤(وعاش درهما المفْـِدي بالـذهبِ       

           وعاد في طلـب المتـروِك تاركُـه
          

  )٥(إنَّا لنغفُُل واأليـام فـي الطلـبِ         

ــرةً      ــاَألحزاِن مغِْف ــك ب رب ــزاك ج
   

  )٦(فحزنُ كلِّ أخي حزٍن أخو الغضبِ       

    ــكُم ــسخو نفوس ــر تَ ــتم نَفَ   وأن
  

  )٧(بما يهبن وال يـسخون بالـسلَبِ        

حللْتُم مـن ملـوِك النـاِس كُلِِّهـِم             
      

  )٨(محلَّ سمِر القنا من سائِر القَصبِ       

                                              
  .ير حزينأيظن سيف الدولة أني غ )١(
الذي هو أولى القلوب بمودتها والجزع . هو قلب أخيها سيف الدولة: أولى القلوب بها )٢(

  .  عليها
  .ن سيف الدولة أكرم الناس، باستثناء آبائه الكرامإأي  )٣(
ماتت إحداهما وهي الصغرى، وبقيت الكبرى فكانت كدٍر . أختيه: أراد بالشخصين )٤(

  .  الدر والصغرى كالذهب جعل الكبرى ك.فًدي بذهب
وبعد ذلك عاد الدهر يطلب الكبرى وأخذها : يقول.  الدهر:هو الدر، والتارك: المتروك )٥(

  .طلب ما تركته عن ألن األيام ال تغفل
 يبة أخو الغضب على القَدر حيث لم يجِرصغفر اهللا لك أحزانك؛ ألن الحزن للم: يقول )٦(

  .بمراد اإلنسان
إنما تحزن ألن الدهر سلبك : يقول. يؤخذ من القتيل من ثياب وسالحما : السلَب )٧(

ال تجودون بما ون طيب نفس، عالمرثية، وأنتم قوم أهل عزه تجودون بما تعطونه 
  .يؤخذ منكم قهراً

  .  جميعاًأي أنتم بين الملوك كالقنا بين سائر القَصب، والقنا يفضلها  )٨(
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ــديها  ــالي إن أي ــك اللي ــال تَنَلْ   ف
  

       النبع كسرن نبِ إذا ضرب١(بـالغَر(  

  وإن سررن بمحبـوٍب فَجعـن بـهِ         
     

  )٢(وقد أتينْك في الحـاليِن بالعجـبِ        

ومن تفكّـر فـي الـدنيا ومهجتـِه         
     

  )٣(أقامه الفكر بين العجِز والتعـبِ        

إن المدة التي قضاها أبو الطيب في بغداد، وما واجهه فيها من اإلساءة   
تلك المغامرة التي أقدم عليها باجتياز تلك الصحارى واإلحسان لم تُنِسِه 

الموحشة للوصول إلى الكوفة، كما لم تُنِسِه فاتكاً الرومي الذي اختطفه الموت 
 بعد وصوله -لذلك أنشأ. على وجه السرعة محطِّماً ما عقده عليه من آمال

الفراغَ  قصيدةً يذكر فيها مسيره من مصر، ويرثي فاتكاً، و- )٤(إلى الكوفة
الذي تركه بموته، ثم يعرض بالمهلَّبي وحاشية السوء التي تُحيط به، ويعبر 
عن شعوره بالمرارة الضطراره إلى الرجوع إلى الكوفة، وقد تجدد اقتناعه 

  :فقال. بأن المجد للسيف وحده وليس للقلم
حتَّام نحن نُساري النجم في الظُّلَـِم        

      
  )٥( وال قَـدمِ وما سراه علـى خُـفٍّ     

ــا       ــس به ــاٍن يح ــس بأجف وال يح
    

  )٦(فقْد الرقاِد غريب بات لـم يـنَمِ         

                                              
.  نبت ضعيف: والغرب. القسيهلجبال تتخذ منشجر صلب ينبت في رؤوس ا: النبع )١(

  .  ال أصابتك الليالي بسوء، فإنها تغلب القوي بالضعيف: يقول
 وهذا من العجب إذ ، تحبه، فجعتك بفقده إذا استردتهنإن سرتك األيام بوجود م: يقول )٢(

  .يكون الشيء الواحد سبباً للمسرة والمساءة
لما .  فكر في الدنيا وأنه مفارقها أتعبه هذا الفكرمن: يقول الشاعر. الروح: المهجة )٣(

  .يجد في ذلك من األسف على روحه، والعجز عن الفرار من المحتوم
 هـ كما جاء في ٣٥٢أنشأ هذه القصيدة يوم الثالثاء لتسٍع خلون من شعبان سنة  )٤(

  .مقدمتها
ليست تسري هي أي إلى متى نسري مع النجوم في ظالم الليل، و. حتى متى: حتَّام )٥(

  .كما يصيبنال على خف وال قدم كالناس أو اإلبل فال يصيبها الكال
إن النجوم ال يؤثر فيها عدم : يقول. فاعلها النجم، وفاعل يحس الثانية غريب: يحس )٦(

  .النوم كما يؤثر في رجل بعيد عن أهله يسري ساهراً
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  تُسود الشمس ِمنَّا بـيض أوجهنـا      
  

  )١(وال تُسود بيض العـذْر والِّلمـمِ        

ال ُأبِغض العيس لكني وقَيـتُ بهـا         
  

  )٢(قلبي من الحزِن أو جسمي مـن الـسقَمِ          

طَردتُ من مصر أيـِديها بَأرجلهـا        
    

  )٣(حتى مرقْن بنا من جوشَ والعلَـمِ    

تَبري لهـن نَعـام الـدو مـسرجةً         
  

  )٤(تُعاِرض الجدَل المرخـاةَ بـالُّلجمِ       

  في ِغلْمٍة أخطروا أرواحهم ورضوا    
  

        ِلما األيـسار بـالزِرض ٥(بما لَِقين(  

  ا كلَّمــا ألْقَــوا عمــائهم تبــدو لنــ
     

  )٦(عمائم خُِلقـت سـوداً بـال لُـثُمِ         

  بيض العوارِض طعانون من لحقوا    
  

  )٧(من الفـوراِس شـالَّلون للـنَّعمِ        

قد بلَّغـوا بقنـاهم فـوق طاقتـه          
  

  )٨(وليس يبلغُ ما فيهم مـن الِهمـمِ         

   مهــس ــة إالَّ أن َأنف ــي الجاهلي ف
  

   مِ    من طيبِهن٩( به في األشهِر الحر(  

                                            
مجاوز شحمة األذن والذي يلم مع لمة وهو الشعر الج: واللمم. جانب اللحية: العذار )١(

  .إن الشمس تسود وجوهنا البيض ولكنها ال تسود شعورنا البيض: يقول. بالمنكب
مني، لها يقول إنني ال أكره العيس، وليس إتعابي إياها في السفر بغضاً . اإلبل: العيس )٢(

  .  ولكني أسافر عليها ألتقي الحزن والسقم
تها على السير حتى كأن أرجلها ث حث:يقول. انمكان: جوش والعلم. خرجن: مرقن )٣(

  .طاردة أليديها
. الفالة: والدو. الخيل: ونعام الدو.  والمراد تباريها في السير،تفعل مثل فعلها: تبري )٤(

  .وهو الحبل في عنق البعير أي إن الخيل تباري اإلبل في السير: جمع جديل: والجدل
  الذينجمع يسر وهم: األيسار. خاطروا بها: همأخطروا أرواح. جمع غالم: ِغلْمة )٥(

سرت من : يقول. السهم من سهام الميسر: والزلم. يتقامرون ويجتمعون على الميسر
ملوا أرواحهم على الخطر لبعد المسافة، وصعوبة الطريق، ورضوا حمصر في غلمة 

  .   يستقبلهم من فوز أو تهلكة كالمقامرينابم
ما لإن هؤالء الغلمة ك: يقول. لقي على الوجه من طرف العمامة يجمع لثام وهو ما: لثم) ٦(

  .نهم فتيان مردإألقوا عمائمهم التي على رؤوسهم ظهر لهم من شعورهم عمائم سود أي 
إنهم : يقول. الماشية: النعم. طرادون: شالَّلون. صفحة الخد: جمع عارض: العوارض )٧(

  .لنعمالون للفوارس طرادون لتَّقَفتيةٌ مرد 
  .قد استفرغوا وسع الرماح طعناً، ولم تبلغ الرماح غاية هممهم: يقول )٨(
إنهم في قتال دائم كأهل الجاهلية إالّ أن أنفسهم طابت : يقول. للقنا: الضمير في به )٩(

  . فيهاترك فكأنهم في األشهر الحرم أمناً وسكوناً، ألن القتال ي،بالقتل وسكنت إليه
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  :ثم ينتقل إلى رثاء فاتك فيقول
        هفـي مـصر نَقْـِصد آخر ال فاتك  

  
  وال لَه خَلَـفٌ فـي النـاِس كُلِِّهـمِ           

من ال تُشاِبهه األحيـاء فـي ِشـيٍم          
   

  أمسى تُشاِبهه األمواتُ فـي الـرممِ     
      ــه ــرتُ أطلب ــأني ِس ــه وك عِدمتُ

  
   مِ     فما تَزيدـدالـدنيا علـى الع ١(ني(  

  ما زلتُ ُأضِحك إبلي كُلَّمـا نظـرت         
  

  )٢(إلى من اختضبتْ أخفافُهـا ِبـدمِ        

ــاِهدها     ــين أصــناٍم ُأش ُأِســيرها ب
    

  )٣(وال ُأشاِهد فيهـا ِعفَّـةَ الـصنَمِ         

  حتى رجعتُ وأقالمـي قوائـُل لـي      
  

  )٤(المجد للسيِف ليس المجد ِللْقَلَـمِ        

       تـهحاج من اقتضى بسوى الهندي  
  

  )٥(أجاب كلَّ سؤاٍل عـن هـٍل ِبلَـمِ          

  
  :ثم ينهي قصيدته بالنصح والشكوى فيقول

       هٍر ما شـقَّ منظـرصن على بوه  
  

  )٦(فإنَّمــا يقَظــاتُ العــيِن كــالحلُِم  

 ــشِْمتَه ــٍق فتُ ــى خلْ ــشَك إل   وال تَ
  

  )٧(شكوى الجريِح إلى الِغرباِن والـرخَمِ       

     هـذٍَر للنـاِس تـسترعلـى ح وكُن  
  

  )٨(وال يغُرك مـنهم ثغـر مبتـِسمِ         

                                            
ولكني ال أحصل إالّ . سفاري وترددي في الدنيا كأني أطلب له نظيراًلكثرة أ: يقول )١(

  .ألنه ال نظير له. على العدم
ما زلتُ أجشم إبلي السفر إلى من ال يستحق القصد إليه، حتى أضحكتها : يقول )٢(

  .  أهل بغدادب تعريض اوفي هذ. استخفافاً بمن قصدت
  .   مون ويطاعون من الحكامهم من يعظّ: واألصنام. ُأسيرها: ُأسيرها )٣(
  .قد علمت أن المجد إنما يدرك بالسيف ال بالقلموحتى عدت إلى وطني  )٤(
هل أدركت حاجتك؟ : من يطلب حاجته بغير السيف أجاب السائل عن قوله: يقول )٥(

  .  لم أدرك حاجتي: بقوله
 المكاره، وهبك أي هون على نفسك ما صعبت رؤيته من. ما صعبت رؤيته: ما شقّ منظره )٦(

    .تراه في الحلم ألن ما تراه في اليقظة شبيه بما تراه في المنام ألنهما سرعان ما يزوالن
 وتكون كالجريح الذي ،زل بك من ضر فتشمته بشكواكـ إلى أحد ما ينال تشك: يقول )٧(

  . ترقب موته لتأكلهتي ألمه إلى الطير الويشك
 منهم وال تغتر بابتسامهم إليك، فإنهم يضمرون ما ال احذر الناس، واستر حذرك: يقول )٨(

  .  يبدون لك من الغدر والخداع
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  غاض الوفاء فما تلقاه فـي ِعـدةٍ       
      

  )١(وأعوز الصدقُ في اِإلخبار والقَـسمِ       

سبحان خالِق نفسي كيـف لَـذَّتُها           
   

  )٢(فيما النفوس تراه غايـةَ األلـمِ         

      ممـن ح بجعي الدهر    ـهلـي نوائب  
    

  )٣(وصبِر جسمي على َأحداثِه الحطُمِ      

            تَـهدليـت م وعمـر وقتٌ يـضيع
     

  )٤(في غير ُأمِتِه من سـائِر اُألمـمِ         

  أتى الزمـان بنـوه فـي شـبيبتهِ          
  

ــرمِ    ــى اله ــاه عل ــسرهم وَأتين   ف
  

راء إن ما يستشفُّ من هذه القصيدة خال ذكرياته عن رحلته عبر الصح
 ورثاء فاتك، هو استياؤه مما لقيه في بغداد من المهلبي وحاشيته وهو ما عبر

  :عنه بالقول
ــا  ــز قربنَ ــوم أن العج ــوهم الق   ت

              
  وفي التقرب ما يدعو إلـى الـتُّهمِ         

     مهتــزور فــال زيــارةَ إالَّ أن  
  

  )٥(أيٍد نشْأن مع المـصقولِة الخُـذُمِ        

 قاضـيٍة بـالموِت شَـفْرتُه        من كلّ   
       

ــتِقمِ    ــه ومن ــتَقٍَم من ــين منْ ــا ب   م
إنه يحاول في نهاية القصيدة أن يهون على نفسه ما لَِقيه من مكاره،   

وعلى المرء أالَّ يشكو ما ينـزل بساحته من ضر إلى أحد فَيشمتَه بشكواه، 
هم ألنَّهم يضِمرون في وأن يكون حذراً في مخالطة الناس فال يغتر بابتسام

  .قلوبهم ما ال يظهرون
ثم يتعجب من أن اهللا جعل لذَّتَه في اقتحام المهالك، وهو ما يؤلم 
النفوس، ويدعو إلى اجتنابها، والدهر يعجب من قدرته على احتمال أرزائه 

                                            
  .عز، فال يكاد يوجد: وأعوز الشيء. الوعد: والعدة. قّل ونقص: غاص الوفاء )١(
  . اهللا سبحانه جعل لذّته في جوب المفاوز والمهالك وهو غاية ألم النفوسنيتعجب من أ) ٢(
  . بهتْمـتحطم من ألالتي : الحطُم )٣(
يضيع الوقت بصحبة أهل هذا الدهر، وليت مدة عمري كانت في أمة أخرى من : يقول )٤(

  .ة التي تقدر الرجال حق قدرهملفاألمم السا
  .يعني السيوف. جمع خذوم أي القاطع: الخُذم )٥(
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ومما يزيد من أساه وحزنه أنه أضاع عمره سدى في مخالطة أهل . ومصائبه
فْلةٌ أنذال؛ لذا فهو يتمنى أن تكون مدةُ عمره في أمة من األمم زمانه ألنهم ِس

السالفة التي تُقدر الرجَل حقَّ قدره، ويأسف لضياع وقته في معاشرة أهل 
دهره؛ فالسابقون جاؤوا في شباب الدهر وجدته فسرهم وِسعدوا به، أما هو 

قد تخلَّلت إقامة أبي ل. فقد جاءه بعد أن هِرم فلم يجد فيه ما يسره ويسعده
الطيب في الكوفة فتراتُ ركوٍد نسبي، يرجح أنه انصرف خاللها إلى شرح 
ديوانه للمعنيين به والسيما ابن ِجني الذي صحبه في عودته من بغداد إلى 

  .الكوفة لهذا الغرض
وبعد َأشْهٍر من وصول أبي الطيب إلى مسقط رأسه ازداد نشاطُ 

اب بني كلب المقيمين في بادية الكوفة، وكان من أتباعهم القرامطة بين أعر
المدعو ضبة بن يزيد العتبي، الذي كان يقيم في حصن يقع في طرف 

وضبة هذا بدوي جاءت به ُأمه . الصحراء إلى الجنوب الغربي من الكوفة
ولما كان المتنبي . ِسفَاحاً، وكان يغدر بكل من نزل به، وأكل معه وشرب

م في نزهة مع أصحاٍب له من أشراف الكوفة لقيه بالقرب من هذا ذات يو
الحصن، ففر ضبة إلى ملجِئه، وانهال على القوم بالشتائم المقذعة وسمى 

ا . أبا الطيب وخصه بالشتم وأراد القوم أن يجيبوه بمثل ألفاظه، فسألوا أب
اإلقذاع الطيب هجاءه بما يناسب بذاءته فنظم فيه قصيدةً جاءت غاية في 

أو سئل عنها وهي التي . إلى الحد الذي جعله ينكر إنشادها إذا ما ذُكِّر بها
  :يقول فيها

  ما أنصف القـوم ضـبه      
    

   ــه ــه الطُّرطُبـ   )١(وُأمـ

ومــا عليــك مــن العــا   
     

   ــه ــك قَحبـ   ِر أن ُأمـ
      ــه كَلْب ــن ــون اب ــِب أن يك ــى الكل ــشُقُّ عل ــا ي وم

ـ        رها مـن أتاهـا    ما ض
  

    هــلْب ص ــر ــا ض   وإنَّم
                                              

  .القصيرة الضخمة: الطُرطُبه )١(
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ــيٍف      ــلَّ ض ــاتالً ك ــا ق ي
  

  ــه لْبوع حــيض ١(غَنــاه(  

ــقٍ  ــلِّ رفي ــوفَ ك   وخَ
  

   ــه نْبــُل ج ــك اللي   )٢(أباتَ

ــن ذا      ــتَ وم ــذا خُِلقْ ك
     

ــه    بر ــب ــذي يغال   )٣(ال

     بــالي بــذمي ــنمو  
  

  هبد كَــــسإذا تعــــو  
لقصيدة البذيئة أثر يذكر في الحد من نشاط القرامطة لم يكن لهذه ا  

الجارف في تلك الحقبة، بل على العكس فقد ازداد نشاطُهم في اَألشْهر التالية، 
وفي تلك األثناء أرسل سيف الدولة إلى . وهاجموا الكوفة نفسها كما سيأتي

أبو الطيب في وكتاباً يستدعيه، فأجابه . أبي الطيب هديةً وماالً، وأماناً بخطِّه
  :هـ بالقصيدة التالية، وأنفذها إليه في ميافارقين٣٥٣ذي الحجة سنة 

      ــب ــر الكُتُ ــاب َأب ــتُ الكت فَِهم
    

    بــر ــِر الع ــِر أمي ــسمعاً َألم   فَ
ــه        ــاً ب ــه وابتهاج ــاً ل وطوع

  
  ــب جــا و مــُل ع ــصر الفع   وإن قَ

  وما عـاقني غيـر خـوِف الوشـا        
    

ــِذبِة وإن ال   ــرقُ الكَ ــاياِت طُ   وش
    هــمع ــصرهم س ــان ين ــد ك   وق

  
  بــس   وينـــصرني قلبـــه والحـ

ــدكم       ومـــا القنـــي بلَـــد بعـ
        

        بر نُعماي تُ من ربتض٤(وال اع(  

ومـن ركـب الثـور بعـد الجــوا         
   

  )٥(ِد أنكـــر أظالفَـــه والغَبـــب  

ــبال       ــوِك ال ــلَّ مل ــستُ كُ ــا ِق وم
  

   عِد فَد      لَـببعٍض بمن في ح ٦( ِذكْر(  

                                              
قدح من : والعلبة. اللبن الممزوج بالماء: ضيحوال. أي يكفيه ضيح وعلبة. غناؤه: غناه )١(

  .  جلد يشرب فيه اللبن أي يقتل ضيفه ليتخلّص من قراه
  .يا خوف، أي هو يغدر بمن يبيت معه: وخوف )٢(
  .أي هو مجبول عن الغدر كذلك خلقه اهللا )٣(
  .أمسكني: القني )٤(
 والثور لمن لقي ،لدولة لسيف اجعل الجواد مثالً. ما تدلى تحت حنكها: الغبب للبقر )٥(

  .   وال تخاطب الملوك بمثل هذا. بعده من الملوك
  .قيس به بعضهمأأي لم أِقس كل الملوك به فضالً أن  )٦(
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ثم يشير في آخر القصيدة إلى انفراده بجهاد الروم و مناجزتهم، على 
  :الرغم مما ألم به من مرض فيقول

       ـبهـا رـٍز وإمجـا ِلعمـع المـشركيـن إم ١(أرى المسلمين(  

  وأنتَ مـع اهللا فـي جانـبٍ         
  

       التعـب ٢(قليُل الرقاِد كثيـر(  

ـ    دك وحدتــه    كأنــك وحـ
        

ــابٍن وأب   ــةُ ب ٣(ودان البري(  

فليت سـيوفَك فـي حاسـٍد           
     

    ٤(إذا ما ظهرتَ عليهم كَِئـب(  

وليت شَـكاتَك فـي جـسمه          
  

  )٥(وليتَك تَجزِي ِببغٍْض وحب     

               بـبأضـعفَ خـطٍّ بـأقوى س زي به نلتُ ِمنْـك٦(فلو كنت تَج(   

طيب  إخفاء ما يعوقه عن العودة إلى كنف سيف الدولة، لم يستطع أبو ال  
على الرغم مما يكنُّه له من المحبة واإلجالل، فالوشاة والمفسدون الذين كانوا 
السبب في إخراجِه من حلب، مازالوا قادرين على القيام بالدور نفسه؛ لذلك بدا في 

  .      جوابه لسيف الدولة شيء من التردد والحذر في قبول دعوته
أمر وربما أسهم في تأجيل االستجابة لدعوة سيف الدولة ما استجد من 

هـ هاجم جماعة منهم الكوفة فشارك أبو ٣٥٣ففي أواخر سنة . القرامطة
  .الطيب في صد هذا الهجوم وأبلى فيه بالء حسناً

                                            
 وذلك إما ،أرى المسلمين قد هادنوا المشركين واجتمعوا معهم، وتركوا قتالهم: يقول )١(

  .عجزاً عنهم، أو خوفاً منهم
  . دون المهادنين والموادعين لهموأنت مع اهللا تجاهد الروم )٢(
  .  كأنك وحدك الموحد هللا، وسائر الناس يدينون بدين النصارى الذين يقولون باالبن واألب) ٣(
ب لظفرك بالروم ئليت الحاسد الذي يكت: يقول. كآبة: كئب. ظفرت بهم: ظهرت عليهم )٤(

  .  يقتل بسيوفك
الذي تشكوه  ليت المرض:  يقول.مرضما يشكوه سيف الدولة من : أراد بالشكاة) ٦()٥(

ي من أبغضك ببغضه، ومن أحبك بحبه كي أنال جزفي جسم الحاسد، وليتك ت
وأنا أقل الناس حظاً منه مع . ألن حبي إياك أكثر من حب غيري. نصيباً من حبك

  .أنني أشد الناس حباً لك
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  :جاء في شرح المعري
لْقاً من ونجم خارجي من بني كالب بظهر الكوفة، وذُكر له أن خَ

. فسارت إليها بنو كالب معه ليأخذها. أهل الكوفة قد أجابوه، وحلفوا له
؛ )١(ورفعت الرايات، وخرج أبو الطيب على الصوت من ناحية قَطَوان

فلقيتْه قطعةٌ من الخيل في الظهر فقاتلها ساعةً؛ فانكشفت وقد جرح فيها، 
لطان والرعية من وسار في الظهر حتى دخل إلى جمع الس. وقتل منها

ووقعت المراسلة سائر اليوم، وعادوا من غٍد فاقتتلوا إلى . درب البراجم
ورجع وقد اختلفت فيه بنو كالب، . آخر النهار فلم يصنع الخارجي شيئاً

وعاد بعد أربعة أيام، فالتقوا في الظهر، فوقعت . وتبرأ بعضها منه
 وطُِعن فرس ألبي الطيب وقُِتل من بني كالب،. بالسلطان والعامة جراح

تحت غالٍم له في لَبتِه؛ فمات لوقته، فحمله أبو الحسن محمد بن عمر 
وعادوا من غٍد . وجرح غالم له فرسين، وقَتَل رجالً. العلوي على فرس

فالتقى الناس عند دار أسلم وبينهم حائط، فقُتل من بني كالب بالنُشَّاب ِعدةٌ؛ 
  .تالفانصرفوا ولم يِقفوا لق

 زولَشْكَر بن رووردت األخبار إلى بغداد؛ فسار أبو الفوارس دلَّي
ى ـن القُواد، فورد الكوفة بعد رحيل بني كالب، فأنفذ إلـفي جماعة م
ن ديباج رومي، وخَز ودِبيقيّ؛ ـاعةَ نزل ثياباً نفيسةً مـأبي الطيب س

وكان تحت . يهمافقال يمدحه، وأنشده إياها في الميدان وهما على فرس
ِدلّير فرس أصفر وعليه ِحلْية ثقيلة، فقاده إليه، وذلك كله في ذي الحجة 

  ". )٢ (٣٥٣سنة 
   العقـلِ كدعواِك كُلٌّ يـدعي ِصـحةَ   

  
  )٣(ومن ذا الذي يدري بما فيه مـن جهـلِ       

                                            
  .موضع بالكوفة: قَطَوان )١(
  .١٦٧-١٦٦انظر ذكرى أبي الطيب ص  )٢(
 صحة العقل كما تدعين أنت، وأنك أصح  لنفسهكّل أحد يدعي: يخاطب العاذلة فيقول )٣(

  .إالّ فهو ليس بجاهلو هعقالً مني، ولكن ال يعلم أحد جهل نفس
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ــةٍ    ــٍم بمالم ــى الئ ــِك أول   لَِهنَّ
  

  )١(وأحوج ِممن تعذُلين إلى العـذْلِ        

  ما في الناِس ِمثْلَك عاشـقٌ     تقولين    
  

  )٢(ِجِدي ِمثَْل من َأحببتُه تجدي مثلي       

  مِحب كَنَى بالبيِض عـن مرهفاِتـه        
  

  )٣(وبالحسِن في أجسامهن عن الـصقْلِ    

  وبالسمِر عن سمِر القنا غير أننـي        
  

  )٤(جنَاها أحبائي وأطرافُهـا رسـلي      

  فَـضلةٌ عِدمتُ فؤاداً لم تَِبـتْ فيـه        
  

  )٥(لغير الثنايا الغُر والحدِق النُّجـلِ       

  ذريني أنَْل ما ال ينـاُل مـن العـال           
  

  )٦(فصعب العال في الصعِب والسهُل في الـسهلِ         

  تُريدين لُقيـان المعـالي رخيـصةً        
  

  وال بد دون الشَّهِد من ِإبـِر النَّحـلِ       
  

  :ثم ينتقل إلى مدح ِدلَّير
   تَنـا       فإن تكمـن بعـد القتـاِل أتَي  

  
   ذكرك مـن قبـلِ     فقد هزم اَألعداء    

  وما زِلتُ أطوي القلب قبَل اجتماعنا       
  

  )٧(على حاجٍة بين السنابِك والـسبلِ       

                                              
أن من تلومه على حبه أولى باللوم منه : والمراد. قيل أصلها للّه أنك، أو ألنك: كنَّله )١(

  .يالم على حبهل، ألن من أحبه ال ذوأحوج إلى الع
  .  إن وجدِت مثالً لمحبوبتي في الحسن وجدت مثالً لي في العشق: للعاذلة: يقول )٢(
أنا عاشق من طراز مختلف، فإن ذكرت البيض أردت بها السيوف ال النساء، : يقول )٣(

  .وإذا ذكرت حسن النساء كنيت به عن صقل السيوف
طب خأني أ: يريد.  أجتنيه من المعاليما: وكما كنيت بالسمر عن الرماح، وجنَاها )٤(

  .المعالي بالرماح وهي رسلي إليها
  .زع إلى الرفعة والمجدـال كان لي قلب ال فضلة فيه لغير الحسان، وال ين: يقول )٥(
كوب المشاق برني أنل من المعالي ما يصعب نيله، ألن أعالها ال يدرك إالّ يدع: يقول )٦(

  .ل الوصول إليه أما السهل منها فيسه،الصعبة
كنت أنوي زيارتك قبل اجتماعنا : يقول. الطرق: السبل. أطراف الحوافر: السنابك )٧(

  .هذا، ولكن هذه الرغبة ال تنال إال باجتياز المسافة التي تفصلني عنك
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  شفى كـلَّ شـاٍك سـيفُه ونَوالُـه        
  

  )١(من الداء حتى الثاكالِت من الثُّكْلِ       

  )٢(ولو نزلت شوقاً لحاد إلى الِظـلِّ        عفيفٌ تروقُ الشمس صورةُ وجِهه             

  شجاع كأن الحـرب عاشـقةٌ لـه          
    

  )٣(إذا زارها فَدتْه بالخيـِل والرجـلِ      

        هى إلى الخمِر نفـسدال تَص انوري  
  

  )٤(وعطشان ال تَروى يداه من البذلِ       

ــدرِه         ــيم ق ــٍر وتعظ ــك ِدلَّي فتملي
      

ــة اِهللا    ــهيد بوحداني ــدِلش ٥(والع(  

    هــسام ح ــز ــر يه ــا دام دلَّي   وم
   

  فال ناب في الدنيا ِللَيـٍث وال ِشـبلِ          
  فال قَطَع الرحمن أصـالً أتـى بـه          

  
  )٦(فإني رأيتُ الطيب الطيب األصـلِ       

  
لم يطل مقام أبي الطيب في الكوفة بعد هذه الحادثة فقد شرع في 

يرة إلى بالد فارس، إثر تلقّيه رسالة من ابن إعداد العدة للقيام برحلته األخ
 وهي َأرحانالعميد وزير السلطان ركن الدولة البويهي يستدعيه إليه في 

قريبة جداً من العراق، وكان الوزير يخرج إليها كل عام من الري 
  .لجمع الضرائب) طهران اليوم(

                                            
الثاكالت من حزنهن حين ى أي أزال شكوى الموتور والمرزوء بسيفه وعطائه، وشف )١(

  .   بجودهثأر لهن، وأنساهن الثكل 
إن الشمس تستحسن صورة وجهه، فلو نزلت شوقاً إليه لمال : يقول. تعجب: تروق )٢(

  .   نه يعف عن كل أنثى حتى عن الشمسإعنها عفةً منه أي 
  .أي إذا باشر الحرب استبقته، وأتت على غيره من الفرسان فكأنها جعلتهم فداء له )٣(
نها، وال يتوقف عن البذل، فكأنه متعطش إليه ال منه ال يشرب الخمر، فكأنه مرتوٍ إأي  )٤(

  .منهى يرو
إن توليته، وعظم قدره شهادة على عدل اهللا ووحدانيته ورأفته بعباده ألنه ولى : يقول )٥(

  .عليهم من هو مثال للعفة واإلحسان
نني أرى طيب الفرع عائد إلى طيب إال قطع اهللا أصالً أنجب لنا مثله، و: يقول )٦(

  .األصل
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  رحلته إىل فارس

 أبي الطيب هو ما دفع الوزير ابن إن تَطَّلُع الملوك والرؤساء إلى مدائح
العميد إلى استزارته، فراسله من أرجان للقدوم إليه، وابن العميد هذا من 

وكان ملِّماً بالعلوم الرياضية، والفلسفة، . نوابغ الكتَّاب المترسلين في زمانه
كما كان أحد حماة األدب والفنون في . واآلداب باإلضافة إلى قرض الشعر

اع، وقد عرف بسخائه على الشعراء، وتقديره لمواهبهم، ومن رواد تلك البق
أبو الحسن أحمد بن محمد المعروف بالبديهي، وأبو : حلقته األدبية الشاعران

محمد الحسين بن محمد بن هندو، والقاضي أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن 
  .المعروف بابن خالَّد وسواهم

هـ متوجهاً إلى بغداد، ومعه ٣٥٤م سنة لطيب الكوفة في المحرغادر أبو ا
ولده محسد، وبعض عبيده، وكاتبه أبو بكر الشعراني، وابن جِنِّي،وعلي 

يس في الحادي عشر من شهر ثم فصل من مدينة السالم يوم الخم. )١(البصري
والمدائن مدينة صغيرة . المدائنهـ وسار متوجهاً إلى األهواز عبر ٣٥٤صفر 

لية، آثارها عظيمة، ومعالمها قائمة، وقد نُِقل عامةُ أبنيتها إلى جاهلية، َأزروية، ِكس
وكانت مسكن األكاسرة، وبها إيوان كسرى . بغداد وهي من بغداد على مرحلة

وليس . وهو إيوان معقود، عظيم جسيم من آجر و جص.... المشهور ذكره
وكانت مدينة النماردة، . قليم بأرض بابلوينعت هذا اإل. لَألكاسرة َأثَر وال بِنيةٌ كهو

وهي اآلن قرية صغيرة، وهي َأقدم أبنية . والفراعنة، وقرار ملكهم، وحومة نعمهم
وكانت دار . استحدثها ملوك الكنعانيين، وسكنوها ومن كان بعدهم. العراق عهداً

  .مقامهم، و بها آثار أبنية تُخبر أنها كانت في ِقدم األيام مصراً عظيماً
الذي يبعد عن بغداد  دير العاقولومن المدائن توجه المتنبي وصحبه إلى 

ومنه إلى . خمسة عشر فرسخاً على شاطىء دجلة، وهو بلد عامر فيه أسواق
                                            

 المتنبي غادر الكوفة عبر بطائح السواد ن وأضاف بالشير أ٤١٢انظر بالشير ص  )١(
ولكن ابن جني ذكر في شرح ديوان المتنبي أنهم انطلقوا من . دون المرور ببغداد
  .بغداد، فأخذنا بقوله
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ومن . وهي بلد من أعمال النهروان األسفل بين واسط وبغداد. جرجرايا
 وواسط في الجانب جرجرايا توجه الركب إلى جبل وهي بليدة بين النعمانية

الشرقي، ومنها إلى فم الصلح، وهو نهر كبير فوق واسط عليه عدة قرى، 
وفيه كانت دار الحسن بن سهل وزير المأمون، وفيه بنى المأمون ببوران 

  .ثم سار أبو الطيب وصحبه عبر بطائح السواد إلى واسط) ياقوت(
ع في األرض، وبذلك تبطَّح السيل إذا اتَّس«: يقال. والبطائح جمع بطيحة

سميت بطائح واسط؛ ألن المياه تبطَّحت فيها، أي سالت واتَّسعت في األرض، 
وهي أرض واسعة بين واسط والبصرة، وفيها مواضع عالية لم يصل الماء 

زوزرعوها اَألر وسكنها قوم ،وتغلَّب عليها في أول . إليها؛ فبنوا فيها قرى
وجارت تلك األرض . هلها، وتحصنوا بالمياه والسفنأيام بني بويه أقوام من أ

  ) ياقوت (»عن طاعة السلطان، وصارت تلك المياه لهم كالمعاقل الحصينة
والنصفان . مدينة على جانبي دجلة تشقُّها بنصفين واسط فهيأما 

. متقابالن بينهما جسر سفٍُن يعبر عليه من أراد من أحد الجانبين إلى اآلخر
نب مسجد جامع، وهي مدينة محدثة في اإلسالم، استحدثها الحجاج وفي كل جا

وهي مدينة تُحيط بحدها الغربي البادية بعد . بن يوسف، وبها حضر الحجاز
وهي خصبة كثيرة الشجر والنخل والزرع، وأصح هواء من . مزارع يسيرة

متَّصلة ولها أرض واسعة، ونواٍح فسيحة، وعمارة . البصرة، وليس لها بطائح
ومن واسط وصلوا إلى األهواز عبر باذبين وهي قرية ) ٢١٤ابن حوقل (

  . كبيرة كالبلدة، تحت واسط على ضفة دجلة
وهي جمع هوز وأصله . فكان اسمها في أيام الفرس خُوِزستان األهوازأما 

حوز فلما كثر استعمال الفرس لهذه اللفظة غيرتها حتى أذهبت أصلها جملةً، ألنه 
ليس في كالم الفرس حاء مهملة وإذا تكلموا بكلمة فيها حاء قلبوها هاء، فقالوا في 

وعلى هذا . حسن هسن، ثم تلقَّفتها منهم العرب فقُلِبت بحكم الكثرة في االستعمال
هي الكورة العظيمة، "واألهواز . يكون األهواز اسماً عربياً سمي به في اإلسالم

بنستَر، والناحية الجسيمة التي يم، وتُسكْرر مثل عسكر مإليها سائرالمدن والكُو 
وكل ما ذكرته من كورة فهو . وجنْدي سابور، والسوس، ورام هرمز، والسرق

اسم المدينة غير السرق فإن مدينته الدورق، وهي المعروفة بدورق الفرس، 
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مة الثَّينان، وسوق وإيذج، ونهر ِتيرى، وحومة الزط، والجايزان وهما واحد، وحو
سنبيل، ومناذر الكبرى، ومناذر الصغرى، وجبى، والطيب، وكليوان، فهذه مدن 

وخوزستان أجمعها في مستواة من األرض سهلة، ذات  .....ولكل مدينة كورة
مياه جارية، وأكبر أنهارها نهر تُستَر وهو النهر الذي بنى عليه سابور الملك 

  .ر حتى ارتفع ماؤه إلى المدينةبباب تُستَ) ١(الشاذروان
وليس بجميع خوزستان جبال وال رمال إالَّ شيء يسير يتاخم نواحي 

وباقي خوزستان كأرض . تُستر وجندي سابور، وناحية إيذج، وأصبهان
.... العراق، فأما هواؤها وتربتها وصحة أهلها، فإن مياهها طيبة عذبة جارية

اء، وال يقع فيه الثلج وال يخلو من وليس بخوزستان موضع يجمد فيه الم
النخيل، والِعلَُل بها كثيرة، وخاصةً لمن انتابها، وطرأ عليها، وثمارهم 

ولهم عامة الحبوب كالحنطة . وزروعهم، فالغالب منها في غَالَّتهم النخل
ويكثر عندهم اَألرز، حتى ِإنَّهم لَيطحنونه ويخبزونه . والشعير والفول
وليس من بلد ليس به . العراق )٢(هم قوت، وكذلك رساتيقويأكلونه، وهو ل

  .قصب سكَّر في جميع هذه الكُور الكبار التي تقدم ذكرها
وأما لسانُهم فإن عامتهم يتكلَّمون بالفارسية والعربية، غير أن لهم 
لساناً آخر خُوزيا ليس بعبراني وال سرياني، وال فارسي، وِزيهم ِزي أهل 

من ) ٣(ي المالبس من القُمص والطيالسة، والعمائم، وفي أضعافهمالعراق ف
  . يلبس اُألزر، والميازر

ومن أقام بها . وأهل اَألهواز معروفون بالبخْل والحمق، وسقوط النفس
وهي . وقد سكنها قوم من األشراف فانقلبوا إلى طباع أهلها! سنة نقص عقلُه

فَرةٌ مغْبرةٌ، والغالب على ِخلَِقهم النحافةُ وِخفَّةُ ووجوه َأهلها مص. كثيرة الحمى
  .اللِّحى، ووفور الشعر أقل مما في غيرهم من المدن

                                            
  .السد: الشاذروان )١(
  .موضع فيه مزدرع، وقرى: ج رستاق: الرساتيق )٢(
  ...ومنهم من يلبس اُألزر:  وسطه، وأثناؤه والمراد هنا:أضعاف الشيء )٣(
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ومن الخاصيات عندهم ما تقدم ذكره من الشَّاِذروان الذي بناه سابور 
وطولُه نحو الميل قد رص بالحجارة، ورِصف . هو من أعجب البناء وأحكمه

ويتَّخذ ِبتُستَر الديباج الذي .... حتى تراجع الماء فيه وارتفع إلى باب تُستَركلُّه 
ويعمل . يحمل إلى جميع األفاق، وكانت تُعمُل بها كُسوةُ الكعبة للبيت الحرام

  . بالسوس الخُزوز الثقيلة، ومنها تُحمل إلى األفاق
. ز، واسمها هرمزشَهروالعامة تُسميها سوقَ اَألهوا األهوازأما مدينة 

وتخترقها مياه مختلفة منها الوادي األعظم، وهو ماء تُستَر يمر على جانبها، 
ومنها يأخذ واٍد عظيم يدخلها، وعلى هذا الوادي قنطرة عظيمة عليها مسجد 
واسع، وعليه َأرحاء عجيبة ونواعير بديعة، وماؤه في وقت المدود أحمر 

ويخترقها وادي الـمسرقان وهو من ماء . ، والبحر)١(يصب إلى الباِسيان
ولون مائه في جميع أوقات نُقْصان المياه . تُستر أيضاً، ويخترق عسكر مكْرم

  .وسكَّرها أجود سكَّر اَألهواز. َأبيض، ويزداد في أيام المدود بياضاً
ل بين عبر َأزم وهي منـز َأرجانومن مدينة األهواز توجه الركب إلى 

من المدن المشهورة بنواحي خورستان  ورامهرمز. سوق األهواز ورامهرمز
وهي المدينة الوحيدة بخوزستان التي تجمع . رامز اختصاراً: والعامة يسمونها

وقد . النخيَل والجوز واُألتْرنْج، وليس ذلك يجتمع بغيرها من مدن خورستان
  :يذكرها الشعراء، فقال ورد بن الورد الجعد

  أمغْترباً َأصـبحتُ فـي رامهرمـزٍ      
  

   ــب ــاك غري ــي هن ــلُّ كَعب   َأال ك
  ــه ــصِعدون فَقَلْب م ــب   إذا راح رك

  
       نيـبِعدين الـرائحين جصمع الـم  

  وإن القَليب الفَرد من َأيمن الحمـى        
  

     ــب ــه لَحبي ــم أِت ــي وإن ل   إل
  وال خير في الدنيا إذا لم تَزر بهـا           

  
  ولـم يطْـرب إليـك حبيـب       حبيباً    

                                              
 عامرة، يشق النهر فيها ، في الكبرة باسيان مدينة وسط:قال االصطخري: الباسيان )١(

  )ياقوتعن (فتصير نصفين 
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  :في ضيافة ابن العميد
. ثم توجه منها عبر الزطّ، ومخاضة وادي الملح، ودهليزان إلى َأرجان

وهي مدينة في غاية الطيبة والنـزاهة، وكثرة المياه والخصب من الزرع 
جرو. والنخل والكروم والزيتون والزيت، والجوز؛ واُألتْرد وبها فواكه الص

لما َأشرف عليها وجدها ضيقةَ البقعة والدور «ولكن َأبا الطيب . )١(والجروم
تركتُ ملوك األرض يتعبدون : والمساكن، فضرب بيده على صدره، وقال

فما يكون منه؟ ثم وقف بظاهر المدينة، ! )٢(بي، وقصدتُ رب هذه المدرة
موالي أبو : عليه، وقالفدخل . وأرسل غالماً على راحلته إلى ابن العميد

، فثار من )٣(وكان وقت القليولة، وهو مضِجع في دسِته. الطيب خارج البلد
فركب واستركب من لقيه في . مضجعه، واستَثْبتَه، ثم َأمر حاجبه باستقباله

. ففصل عن البلد بجمٍع كثير، فتلقَّوه، وقَضوا حقَّه، وَأدخلوه البلد. الطريق
فقام له من الدست قياماً مستوياً، وطُِرح ) ابن العميد(ي الفضل فدخل على أب

  . كنتُ مشتاقاً إليك يا أبا الطيب: له كرسي عليه وسادةُ ديباج، وقال أبو الفضل
. ثم أفاض المتنبي في حديث سفره، وَأن غالماً له احتمل سيفاً وشذَّ عنه

  :فيه قصيدته )٤(وأخرج من كُمه عِقب هذه المفاوضة درجاً
  باٍد هواك صـبرتَ َأم لـم تَـصبرا        

  
  وبكاك إن لم يجِر دمعك َأو جـرى         

أبو الفضل إلى حاجبه بِقرطاس فيه ِمئتا دينار، وسيف غشاؤه  )٥(فَوحى  
فلما . هذا ِعوض عن السيف المأخوذ، وَأفْرد له داراً نزلها: ِفضة، وقال

                                            
وهي : جمع جرم: والجروم. شدة البرد والمرتفع من الجبال: جمع صرد: الصرود )١(

  .األرض الشديدة الحر
  .صاحبها: القرية المبنية بالطين واللبن، وربها: لمدرةا )٢(
  .منصبها: ودست الوزارة. صدر المجلس: الدست )٣(
  ).تسمية بالمصدر(الورق الذي يكتب فيه : الدرج )٤(
  .أشار: وحى )٥(
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ما َأزورك : يغشى أبا الفضل كلَّ يوم، ويقولاستراح من تعب السفر كان 
  . »)٢(ِإالَّ لشهوِة النظر إليك، ويؤاكله )١(إكباباً

قنطرةٌ كبيرة طولُها أكثر من ثالث مئة «ومما يلِْفتُ النظر في َأرجان 
ومن ) ١٩٩مختصر كتاب البلدان (ذراع بالحجارة، على وادي َأرجان 

 ماء شبيه بالعرق من حجارة، فيكون منه  كهفٌ في جبل ينبع منه»عجائبها
، وعلى هذا الكهف باب من حديد، وحفَظَةٌ، ويغلَقُ )٣(هذا الموميا اَألبيض الجيد

ويخْتَم بخاتم السلطان إلى يوم من السنة، يفتح فيه، ويجتمع القاضي وشيوخُ 
جتمع البلد حتى يفتح بحضرتهم، ويدخل إليه رجل ثقة عريان، فيجمع ما قد ا

من الموميا، ويجعلُه في قارورة، فيصير ذلك مقدار مئة مثقال أو دونها، ثم 
. يخرج ويختم الباب بعد قَفْله إلى قابل، ويوجه بما اجتمع منه إلى السلطان

 سقى اإلنسان الذي قد انكسر شيءٍع أو كسر في العظم يدتُه لكلِّ صوخاصي
ة، فينـزل أوسدصلحه من ِعظامه مثَل العل ما يشربه إلى الكسر؛ فيجبره وي

  )      ياقوت (»لوقته
مكث أبو الطيب في َأرجان نحو شهرين، لقي خاللهما حفاوةً بالغة 
من ِقبل مضيفه، فأغدق عليه عطاياه، إذْ منحه خالَل هذه الـمدة القصيرة 

ويشارك وكان يدخل عليه كلَّ يوم، . نحو خمسين ألف دينار، وهدايا ُأخرى
وكان « .في ما يدور في حلقته األدبية من مناقشات، وما ينشَد من أشعار

أبو الفضل يقرأ عليه ديوان اللغة الذي جمعه، ويتعجب من حفظه 
  . »)٤(وغزارة علمه

                                            
  .أقبل عليه، وشغل به: أكب على الشيء )١(
لته أوردها عبد الوهاب عزام هذه رواية علي بن حمزة البصري رفيق المتنبي في رح )٢(

  .١ عن الخزانة ج١٧٩ ـ ١٧٨في كتابه ذكرى أبي الطيب ص 
  ).فارسية(ألدوية، وما حنّط من األجسام على طريقة قدماء المصريين امن : المومياء )٣(
  .١٧٩ذكرى أبي الطيب ص  )٤(
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لقد تَألَّق َأبو الطيب في بالط ابن العميد، وَأخْمل من في هذا البالط من 
ث قصائد، َأنْشده األولى في اليوم األول من ومدحه بثال. الشعراء واُألدباء

  :وصوله َأرجان كما َأسلفنا، حيث قال
  باٍد هواك صبرتَ أم لـم  تَـصِبرا        

  
  وبكاك إن لم يجِر دمعك َأو جـرى         

  كم غر صبرك وابتـسامك صـاحباً        
  

  لَما رآك وفي الحشا مـا ال يـرى           
   ــه ــسانَه وجفونَ ــؤاد ل ــر الف َأم  

  
ــرا     فَكَتَمنَــه وكفــى بِجــسِمك مخِْب

تَِعس المهاِري غير مهـري غـدا          
  

  )١(بمصوٍر لبس الحريـر مـصورا       
  

  : إلى أن يقول
  أعطى الزمان فما قَِبلـتُ عطـاءه      

  
ــرا   ــَأردتُ أن أتخي ــي ف   )٢(وَأراد ل

    ــه ــاد فإنَّ ــا الجي ــان َأيتُه جَأر  
  

  )٣(يج مكَـسرا عزمي الذي يذَر الوش   

         لو كنتُ أفعُل مـا اشـتهيِت فَعالَـه  
  

  )٤(ما شقَّ كَوكَبِك العجـاج األكـدرا       

  ُأمي أبـا الفـضِل الــمِبر َأِليتـي        
  

ــوهرا ُألي   ــٍر ج حــلَّ ب َأج ــن ٥(ِمم(  

                                              
حيدان أبي جمع مهري وهو البعير المنسوب إلى مهرة بن : المهاري. ركبا وعث: تعس )١(

 ةيدعو على اإلبل كلها بالتعس ما عدا ركوب. قبيلة عرفت بحسن القومة على اإلبل
  .الحبيب الذي لبراعة حسنه كأنه صور تصويراً

  .أي أراد عطاء الممدوح دون عطاء الزمان )٢(
)٣( ك عنها: أرجانأرجان، فال شيء يصد ألن عزمي يحطم ،أي اقصدي أيتها الجياد 

  .  الشجر الذي تتخذ منه الرماح: والوشيح. وتهالرماح بق
يقول . الكدر: األكدر. الغبار: العجاج. جماعتها: كوكب الخيل. الفعل: الفَعال) ٤(

دين من الراحة ما ركضتُك في الغبار المظلم وما تجشمتُ يلو فعلت ما تر: لخيله
  .األسفار

 يصدق قسمي إذا أقسمت، وهو َأجّل الذي: الـمِبر. اليمين: اَأللية. اقصدي: ُأمي )٥(
  .البحار جوهراً
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  صغْتُ الـسوار ألي كـفٍّ بـشَّرت       
  

  )١(بـابن العميــد وَأي عبـٍد كَبــرا    

ــم تُ   ــالحهإن ل ــه وس ــي خيلُ   ِغثْن
  

  )٢(فمتى َأقود إلى اَألعادي عـسكرا       

  بـأبي وأمــي نـاطقٌ فــي لفظــه    
  

  )٣(ثَمن تُباع به القُلـوب وتُـشْترى        

  
  : ثم يصف بالغة ابن العميد فيقول

ــه  كتاب ــبالد ــن إذا ورد ال ــا م   ي
  

  )٤(قَبَل الجيوِش ثنى الجيوشَ تَحيرا      

ـ          تَ نباِتـه  قَطَفَ الرجاُل القـوَل وق
  

  )٥(وقطفتَ أنتَ القـوَل لمـا نَـورا         

ــبٍ    ــغَ خاط ــإن أبل ــكَتَّ ف وإذا س  
  

  )٦(قَلَم لك اتَّخـذ اَألصـابع منبـرا         

  فدعاك حسدك الـرئيس وَأمـسكوا       
  

  ودعاك خالقُـك الـرئيس اَألكبـرا        
ــٍة   ــةَ نــاقتي فــي ناق َأرَأيــتَ ِهم  

  
ـ         جمم حا وخُفـارداً س٧(رانَقَلَتْ ي(  

  تركت دخان الرمِث فـي َأوطانهـا        
  

ــرا   ــاً لقــوٍم يوقــدون العنب   )٨(طلب

                                              
 إن الكف التي أشارت إلى ابن العميد، وبشرتني به لها عندي السوار َأحليها به، :يقول )١(

  .وكذلك للعبد الذي كبر عندما وقع بصره على بلد الممدوح
  .يطلب من الممدوح أن يمده بالخيل والسالح ليستطيع محاربة أعدائه )٢(
يصفه يالبالغة فهو يملك القلوب بحالوة لفظه، فيصير . أي أفديه بهما: بأبي وأمي )٣(

  .لفظه ثمناً للقلوب؛ فيتصرف فيها كما يريد
إنه لبالغة كالمه، وشدة وعيده يجعل جيوش األعداء في حيرة من أمرها، : يقول )٤(

  .فيردها خائفة مذعورة
قبل نضجها، أما كالمك فهو كالثمرة يقول إن كالم الناس كالثمرة التي تقطف  )٥(

  .الناضجة، وقد بلغ الغاية في الحسن والكمال
  .وإذا سكتَّ ناب عنك قلمك البليغ )٦(
يذكر علو همة ناقته حين قصدت . الشديد الصلب: والـمجمر. السهلة السير: السرح )٧(

  .ابن العميد، وأنها استأثرت بذلك دون غيرها من النياق
)٨( ثالرأن ناقته تركت : والمراد. ضا، وهو من مراعي اإلبلغنبت يوقد به يشبه ال: م

  .األعراب ووقودهم، وأتت قوماً وقودهم العنبر
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ــرٍك بــن م ــا ع ــت ركَباته   وتَكرم
  

  )١(تَقَعاِن فيه وليس ِمـسكاً َأذْفـرا        

ــا     ــلِّ كأنَّم ــةَ اَألظَ ــك دامي   فأتَتْ
  

  )٢(حِذيت قوائمها العقيـقَ اَألحمـرا       

  هامن مبلـغُ اَألعـراِب َأنّـي بعـد        
  

  )٣(شاهدتُ ِرسـطاليس واإلسـكندرا     

  وسـمعتُ بطْليمـوس دارس كُتْبــهِ    
  

  )٤(متملِّكــاً متبـــدياً متحـــضرا   

ــا    ــلين كَأنم ــلَّ الفاض ــتُ ك   ورأي
  

ــصرا    ــهم واَألع نفوس ــه   رد اإلل
  يـا ليـتَ باكيـةً شـجاني دمعهـا       

  
  )٥(نظرت إليك كما نظـرتُ فتَعـِذرا        

  
أن المتنبي لما قصد مصر، ومدح : ريزي في شرحهوذكر الخطيب التب

كافوراً، مدح الوزير َأبا جعفر ابن الفرات وزير كافور بقصيدته الرائية التي 
باٍد هواك صبرت أم لم تصبرا، وجعلها موسومةً باسمه، فكانت إحدى : أولها

  : جعفرا، وكان قد قال فيها: قوافيها
  صغْتُ الـسوار َألي كـفٍّ بـشَّرت       

  
ــرا    ــٍد كب ــراِت وَأي عب ــاب الف   ب

  
فلما توجه إلى عضد . فلما لم يرِضِه صرفَها عنه، ولم ينِشده إياها

الدولة قصد َأرجان وبها أبو الفضل ابن العميد وزير ركن الدولة والد عضد 
                                            

. يقول تكرمت ناقتي عن أن تبرك إالّ على المسك األذفر. الذكي الرائحة: األذفر )١(
  .بحضرة الممدوح

خفافُها لطول السير، وحزونة  دميت أهإن ناقت: يقول. باطن خف البعير: األظل )٢(
  .يق األحمرقالطريق حتى كأنها انتعلت الع

حضرة عالم هو في علمه وحكمته مثل في ل ثَإنه بعد أن فارق األعراب م: يقول )٣(
  .، وفي سعة ملكه كاإلسكندرسأرسطوطالي

  في بههو العالم الفلكي صاحب كتاب المجسطي، والشاعر يشبه ابن العميد: بطليموس )٤(
  .وهو يجمع بين جاللة الملك وفصاحة البدو، وظرافة الحضر. علمه وحكمته

ليت الباكية التي بكت على فراقي، وأحزنني بكاؤها رأتك كما رأيتك لتعذرني : يقول )٥(
  .في فراقها وركوب األخطار في سفري إليك



 

 -٣٣٨-

الدولة، والكاتب األديب الكبير المعروف، فحول القصيدةَ إليه، وحذف منها 
  . )١( وجعل ابن العميد مكان ابن الفرات»جعفراً«لفظَ 

أن المتنبي كان َأمهر «ولعل خير ما قيل في رد هذه التهمة هو 
وَأشد احتياطاً من أن يصنع هذا بابن العميد، وإنما يصنع هذا بالجهال 
وأشباه الجهال، ال برجٍل اعترف له الشرق اإلسالمي بالتفوق في العلم 

عييا بالشعر؛ فيحول « كما أن أبا الطيب لم يكن »)٢(والفن والنقدواألدب، 
قصيدةً من مدح ابن الفرات إلى مدح ابن العميد، ويتكلَّف حذفَ أبياٍت، 

 ومع ذلك فإن هذه »)٣(وإثباتَ أبياٍت، وتغيير ُأخرى لتالئم ممدوحه الثاني
من شعر المتنبي؛ الرائية لم تَنَْل إعجاب الوزير، ولم تُرِض حاجته 

كان يبلغني شعرك بالشام «: فأرسل بعض نُدمائه إلى المتنبي ليقوَل له
 فلم يِحر جواباً إلى أن حضره النيروز، »والمغرب، وما سمعتُه دونَه

نشده إياها في  )٤(وأنشده مهنِّئاً ومعتذراً عن تقصيره في قصيدٍة ثانية، َأ
هـ حيث قال يمدحه، ٣٥٤بيع األول سنة الخامس عشر من شهر ر

د النيروز، ويصف سيفاً قلَّده إياه، وفرساً حمله عليه، وجائزةً يويهنِّئه بع
  : وصله بها

 هــراد ــت م ــا وَأن ــاء نيروزن   ج
  

ــاده    ــذي َأراد زنـ   )٥(وورتْ بالـ

                                              
رأي  وهذا ال٢ ج ٢٦٤انظر تعليق شارح ديوان المتنبي عبد الرحمن البرقوقي ص  )١(

  .٤١٦أيده بالشير في كتابه أبو الطيب المتنبي ص 
  .٣٦٤انظر مع المتنبي ص  )٢(
  .١٧٧ذكرى أبي الطيب ص  )٣(
  .   عن صاحب اإليضاح١٨١المرجع السابق ص  )٤(
إذا : ورى الزند. جمع زند، وهو الحجر يقتدح به: والزناد. من أعياد الفرس: النيروز )٥(

ليوم، وأنت مراده ومقصوده بمجيئه تيمناً بطلعتك، وقد جاء هذا ا: يقول. أخرج ناراً
  .  تحقق مراده حين رآك
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  : إلى أن يقول معتذراً عن قصيدته الرائية
ـ   مام َأبي الفَضذْري عند الـههل ِلع  

  
  )١( سـواد عينـي ِمـداده      ـِل قَبولٌ   

ــلٌ    ــاِء علي ــدة الحي ــن ش ــا م   أن
  

  )٢(مكْرمــاِت المعلِّـــِه عـــواده   

  ما كفاني تقـصير مـا قلـتُ فيـه          
  

  )٣(عن عاله حتـى ثنـاه انتقـاده          
ـ     ــ ــزاِة ولك الب دــي ــي َأص   إنَّن

  
  )٤(ـن َأجـلَّ النجـوِم ال َأصـطاده         

ــظُ عنــ    ــر اللف عبــا ال ي   هرب م
  

  )٥(والذي يـضِمر الفـؤاد اعتقـاده        

ـ            ما تعودتُ أن أرى كـأبي الفـض
  

  )٦(ـِل وهذا الـذي َأتـاه اعتيـاده         

ــذراً   ــق لع ــوج للغري ــي الم   إن ف
  

ــداده     تَع ــه ــحاً أن يفوتَ   )٧(واض

ـ         للندى الغَلْب إنـه فـاض والـشع
  

  )٨(ـر عمادي وابن العميِد ِعمـاده       

  
عترافٌ صريح بما َأخذه عليه ابن العميد، وبالمهابة ففي هذه القصيدة ا

التي استشعرها أبو الطيب حين مدح أديباً بليغاً، وناقداً حصيفاً لم يتعود 
                                            

  .يعتذر عما فرط في قصيدته الرائية مما يؤاخذ به )١(
أنا لشدة حيائي كالعليل، وهدايا الذي : يقول. جمع عائد وهو زائر المريض: العواد) ٢(

  .   أعلّني تعودني كّل يوم
  .نقده هما سبب شدة حيائيإن تقصير شعري و: يقول) ٣(
إنني بين الشعراء كالبازي اَألصيد في البزاة، ولكن البازي مهما كان بارعاً في : يقول) ٤(

  .  الصيد ليس في مكنته أن يبلغ النجوم فيصيدها
رب أمر يعتقده القلب يعجز اللسان عن التعبير عنه باللفظ لبلوغه مبلغاً ال يحيط : يقول) ٥(

  .اعتذار عن قصوره في المدحوهذا . به الوصف
  .لم أتعود مدح مثله وهو البصير بالشعر ونقده: يقول) ٦(
  .إن فكري غرق في فضائلك، فليس بوسعي استيفاء وصفها: يقول) ٧(
هو ناقده؛ فال سبيل وإن الغلَبة لجوده ألن عماده الممدوح وعمادي الشعر : يقول) ٨(

  .إلى مغالبته
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وهو ما َألجأه إلى التكلُّف واإلغراب إرضاء للمدوح؛ فجاء شعره . رؤيةَ مثله
  . دون المطلوب

 من القصيدة السابقة يودع أما القصيدة الثالثة فقد نظمها بعد ثالثة َأسابيع
فيها مضيفَه بعد أن عزم على مفارقته، والتوجِه إلى شيراز للقاء عضد 

  :إذ يقول. الدولة
      دنسيتُ وما َأنسى عتاباً على الـص  

  
      ةُ الخَـدـرم١(وال خَفَراً زادت به ح(  

ــةً قَــصرتُها ِبقَــصورةٍ       وال ليل
  

  )٢(لِعقْـدِ َأطالت يدي في جيدها صحبةَ ا       

          لي بيوٍم مثـِل يـوٍم كرهتُـه نوم  
  

  )٣(قَربتُ به عند الوداِع من البعـدِ         

  وَأن الَيخُص الفَقْـد شـيئاً فـإنني         
  

  )٤(فقدتُ فلم َأفِقد دموعي وال وجدي       

ــه     ــستهام بمثل ــذُّ الم ــن يلَ   تَم
  

  )٥(وإن كان ال يغني فتيالً وال يجدي        

  كالناِر في الحـشا   وغيظٌ على األياِم      
  

       ٦(ولكنَّه غيظُ اَألسـيِر علـى الِقـد(   
   

  :  ثم يصف تَنقُّلَه في البلدان، وغلمانه الذين صحبوه في أسفاره
                                            

 إن َأنْس ال أنسى ما جرى بيني وبين الحبيب من العتاب :يقول. الحياء: الخَفَر )١(
  .   وال الذي انتابه عند ذلك من الحياء الذي ازدادت به حمرة خده،والصدود

أي ال أنسى تلك الليلة القصيرة لطيب مجالستي لهذه . المحبوسة في خدرها: القَصورة )٢(
  .المخدرة ومعانقتي إياها حتى أطالت يدي صحبة جيدها

 الوداع، ألن المودع يحظى فيه بالنظر إلى أحبته  يوممن لي بيوم آخر مثل: يقول )٣(
  .  والتسليم عليهم

  .يتمنّى أن يكون الفقد عاما شامالً حتى يفقد البكاء والوجد معاً )٤(
إن ما ذكرته هو تمن ال حقيقة له، ولكن المستهام يلتذ بالتمنّي، وإن كان : يقول) ٥(

  .ينفعهذلك ال 
)٦( الِقد :سيبه األسيرشَر ي إن غيظه على األيام شديد ولكن األيام ال تبالي : يقول. د

  .بغيظي، وال تنـزل على مرادي
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ــدةٍ   ــيم ببل ــي ال ُأق ــا تَرين فإم  
  

  )١(فآفةُ ِغمدي في دلُوقي وفي حدي       

  تُبدُل َأيـامي وعيـشي ومنــزلي        
  

      نفِْكرال ي دِ  نَجائبع٢(في النحِس والس(  

ــوا    ــاء تلثَّم ــاٍن حي ــه ِفتي وَأوج  
  

  )٣(عليهن ال خوفاً من الحر و البردِ        

  وليس حياء الوجِه في الذئب شيمةً       
  

  )٤(ولكنَّه من شيمِة اَألسـِد الـوردِ        

ــودةٌ     قــوٍم م ــم تُِجــزهم دار إذا ل
  

       من الود ٥(َأجاز القنا والخوفُ خير(   
    

  :وينتقل إلى المدح فيقول
  يحيدون عن هزِل الملوِك إلى الذي     

  
        ٦(توفَّر من بين الملوِك على الِجـد(  

  ومن يصحِب اسم ابِن العميِد محمدٍ       
  

  )٧(يِسر بين َأنياِب األساِود واُألسـدِ       

        نُـهيفاتِت العدوى من الناِس ع فتى  
  

  )٨(رمـدِ فما َأرمدتْ أجفانَه كَثْـرةُ ال       

  وخالفهم خَلْقـاً وخُلْقـاً وموِضـعاً        
  

  فقد جلَّ أن يعدى بشيٍء وَأن يعِدي        
      ـهديبـان ه ـنم هديفإن يكِن الم  

  
  فهذا وإالَّ فالهدى ذا فما المهـدي؟        

                                              
إن رأيتني ال أقيم ببلدة، فإن ذلك عائد : يقول. سرعة خروج السيف من الغمد: الدلوق )١(

  .هلمضائي وبعد همتي كالسيف الحاد إذا طال إغماده أكل غمد
  .إن نجائبه يمضين به وال يلتفتن إلى نحس أو سعد: يقول. النوق الكريمة: النجائب )٢(
  .غلمانه الذين تلثموا حياء، وهم ال يبالون بالحر والبرد: أراد بالفتيان )٣(
  .إن الحياء من شيم األسود ال من شيم الذئاب: يقول )٤(
وزونها برماحهم ولم يخافوا أهل جم يمروا بدار قوإذا إنهم من الشجاعة بحيث : يقول )٥(

  .والخوف خير من الود. تلك الناحية
إن هؤالء الفتيان يجتنبون من يهزل من الملوك، ويأتون من توفَّر على الجد : يقول )٦(

  .وترك اللهو يعني ابن العميد
ن  السير بيه يجعل اسم ابن العميد صاحباً له في سفره يمكن منأي. األفاعي: األساود )٧(

  .أنياب الحيات واألسود
  .إن عينه فاتت العدوى فلم يعدها رمد غيرها: يقول )٨(
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ــٍد ــب وأكــرم ذي ي   أأحــزم ذي لُ
  

  وأشجع ذي قلٍب وأرحـم ذي ِكبـدِ         
ــاً   ــتَم جلوس ــةًوَأحــسن مع    وِركْب

  
  )١(على المنبر العالي َأِو الفرِس النَّهـدِ        

ــا      ــالجمع بينن ــام ب ــضلِت األي تف
  

فلما حِمدنا لم تُـِدمنا علـى الحمـِد        
   

  : ثم يذكر َأهله وانتظارهم رجوعه
  وقد كنتُ َأدركتُ المنى غير َأننـي       

  
  يعيرني َأهلـي بإدراكهـا وحـدي        

   رحلـتُ فـإنني    فجد لي بقلـٍب إن      
  

  مخلِّفُ قلبي عند من فَضلُه ِعنْـدي        
ولو فارقت نفـسي إليـك حياتَهـا           

  
لَقُلْتُ َأصابت غير مذمومـِة العهـِد          

  
 عليه كتاب دروفي الديوان قطعتان، األولى خمسة أبيات قالها حين و

  :  إليه إذ قالمن أبي الفتح ابن أبي الفضل ابن العميد يثْني عليه، ويتشوق
 درو ــاب ــاِم كتـ ــِب األنـ   بكُتْـ

  
     ــد ــلُّ ي ــِه ك ــد كاتب تْ يــد   فَ

ــدنا      ــه عنـ ــا لـ ــر عمـ يعبـ
  

  الـخ ...ويذكر من شوقِه مـا نجـد      
والقطعة الثانية قالها في وصف مجمرة محشوة بالنرجس واآلس رآها   

  :في مجلس ابن العميد فقال مرتجالً
ــِت األنْ  بــرىٍء ح ــب ام َأحــس   فُ

  
   ــس ــمه معِط ــا ش ــب م   )٢(وأطي

ــا     ونَـــشْر مـــن النَـــد لكنَّمـ
  

  ــرِجس ــاِمره األس والنَّــ   مجــ
     ــهولــسنا نــرى لَهبــاً هاج  

  
   ــس اَألقْع كــز ــه ِع ــل هاج   )٣(فه

ــه    ــي حولُـ ــام التـ   وإن الِفئـ
  

   لَهـــا اَألرُؤسَأرج د٤(لَتَحـــس(  
                                              

  .هيئة الركوب: ِركْبة. من لبس العمامة: معتم )١(
  .األنف: المعطس )٢(
  .الثابت، أو العالي: اَألقعس )٣(
ها ن هؤالء القيام بين يديك تحسد أرؤسهم أرجلهم ألنإأي . الجماعات من الناس: الفئام )٤(

  .وقفت في خدمتك



 

 -٣٤٣-

  
    بالط عضد الدولة

أبا الفضل ابن العميد، ورد كتاب « الطيب على َأن يودع عندما عزم أبو
: مالي وللديلم؟ فقال أبو الفضل: عضِد الدولة يستدعيه؛ فعرفه ابن العميد، فقال

من )١(إنِّي ملَقى: عضد الدولة َأفْضُل ِمنِّي ويصلُك بَأضعاف ما وصلتُك به فَأجاب
حد، وُأملِّكهم شيئاً يبقى ببقاء النَّيرين، هؤالء الملوك، َأقِصد الواحد بعد الوا

ويعطونَني عرضاً فانياً، ولي ضجراتٌ واختياراتٌ، فيعوقونَني عن مرادي؛ 
 فكاتَب ابن العميد عضد الدولة بهذا »!فَأحتاج إلى مفارقتهم على َأقْبح الوجوه
 فأدرك » في المقام والظعنمملَّك مراده«الحديث، فورد الجواب بأن أَبا الطيب 

أبو الطيب خُطورةَ موقفه؛ إذْ ليس من الحكمة إغضاب ملٍك كعضِد الدولة ال يقّل 
كرماً وحفاوةً بالشعر والشعراء عن ابن العميد الذي كان عازماً بدوره على 

ونظراً إلى ما لمسه من تردد أبي الطيب في الذهاب إلى شيزار، . مغادرة َأرجان
التوجه إلى الري استجابة لرغبة ولده أبي الفتح، ولكن أَبا الطيب عرض عليه 

فإن . حسم األمر أخيراً، وقرر التوجه إلى عضد الدولة معتذراً من مضيفه بلباقة
ولم . شيراز التي ال تقل أهميةً عن الري أقرب إلى الكوفة التي ينوي العودة إليها

أبا شجاع عضد الدولة ابن السلطان ركن يغرب عن بال أبي الطيب أن السلطان 
وقد . الدولة، كان نداً ألبيه ملك شمالي فارس، وعمه معز الدولة سلطان العراق

تميز عضد الدولة بالجرأة والحزم، واالهتمام بشؤون العمران، فكان رجَل دولٍة 
بفقه اللغة، يضاف إلى ذلك تنوع ثقافته وشمولُها؛ إذْ كان ذا معرفة ممتازة . بحق

ولم يكن . والنحو، واألدب، وعلم الكالم، والطب، والعلوم الرياضية، ونظم الشعر
فكانت شيراز في عهده . أقلَّ سخاء على العلم واألدب من سيف الدولة ابن حمدان

مركزاً ثقافياً مرموقاً، وإن لم يرقَ إلى مستوى حلب، ولكنه كان أكثر تألُّقاً من 
واألدباء من . مركز جذٍْب للكثير من العلماء. ن بالطُه بشيرازالفُسطاط؛ لذلك كا

                                            
  .»الشّجاع موقَّى، والجبان ملَقَّى«: يقال. الممتَحن ال يزال يلقاه مكروه: الملَقَّى )١(
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المولود في الري (أمثال العالم الفلكي الصوفي أبي الحسين عبد الرحمن بن عمر 
والطبيب أبي الحسن علي المجوسي صاحب كتاب ) هـ٣٧٦والمتوفَّى سنة 

 وابن جني  وأبي علي الفارسي الذي عرفه المتنبي في حلب،»الملكي في الطب«
 ِعيبهـ ٣٣٠نة المولود في بغداد س(صاحبه، وأبي الحسين علي بن عيسى الر

رئيس (وعبد العزيز بن يوسف الكاتب المترسل ) هـ٤٢٠والمتوفى فيها سنة 
والقاضي أبي بكر هبة اهللا الحسين الشيرازي الملقّب ) ديوان عضد الدولة بشيراز

الذي كان فقيها، ) هـ٣٧٠المتوفى فيها سنة المولود في شيراز و(بابن العالَّف 
  .   وسواهم. ونحويا، وشاعراً ذا موهبة أصيلة في النظم

كذلك فإن بني بويه عموماً عِرفوا باهتمامهم باآلداب العربية أكثر من 
اهتمامهم بآداب الفرس، ألن األدب العربي كان أكثر رواجاً، وَأوسع انتشاراً 

فال غرابةَ إذَن أن .  التي حكموها، وبسطوا نفوذهم عليهامن سواه في المناطق
  . يكون عضد الدولة معجباً بالمتنبي، ويتمنّى قدومه عليه

أنه كان جالساً في البستان الزاهر في يوم زينته، وأكابر «: ويروى
ما يعِوز مجلس موالنا : حواشيه وقوف، فقال أبو القاسم عبد العزيز بن يوسف

  . »لو حضر المتنبي لناب عنهما: حد الطائيين؛ فقال عضد الدولةسوى أ
هـ غادر المتنبي َأرجان ومعه ٣٥٤وفي أواخر شهر ربيع الثاني سنة 

ولده محسد، وَأصحابه متوجهاً إلى شيراز، ثم توغَّل الركب في بالد فارس 
ر، وتدفُّق المياه، ماراً ِبِشعب بوان الموصوف بالحسن والنـزاهة، وكثرة الشج

وهو موضع من أحسن ما يعرف، فيه  شجر الجوز والزيتون، وجميع الفواكه 
  : )١(وكُِتب على شجرة بِشعب بوان. النابتة في الصخر

  إذا َأشرفَ المحزون من رأِس تَلْعةٍ     
  

  على ِشعِب بوان استراح من الكَربِ       
   هــس ــالحريرة م ــن ك ــاه بط   وَأله

  
  ِرد يجري من البـارِد العـذبِ      ومطَّ  

                                              
  .رويت عن المبرد )١(
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  وطيب ثماٍر فـي ريـاٍض َأريـضةٍ       
  

  )١(على قُرِب َأغصاٍن جناها على قُربِ       

  فباِهللا يـا ريـح الجنـوِب تَحملـي          
  

          ـبص فتـى إلى َأهِل بغداٍد سـالم  
  

واٍد عميق، واألشجار والعيون التي فيه إنما هي من  وِشعب بوان
سفل الوادي مضايق تجتمع فيها تلك المياه وتجري، وليس فيه ، وَأ)٢(جلْهتيه

وممن سحروا . أرض وطيئة البتَّة بحيث تُبنى فيه مدينة، وال قرية كبيرة
بسم اهللا «: ِبِشعب بواَّن أحمد بن الضحاك الفلكي، فكتب إلى صديق له يصفه

ء مذكورةٌ، كتبت إليك من ِشعب بوان، وله عندي يد بيضا. الرحمن الرحيم
على األحزان، وأقال من  )٣(وِمنَّةٌ غراء مشهورة؛ بما َأوالنيه من منظٍر َأعدى

صروف الزمان، وسرح طَرفي في جداوَل تطَّرد بماٍء مِعين، منسكٍب َأرقّ 
وَأبرد من ثغور األحباب عند االلتئام . من دموع العشَّاق، مررتْها لوعةُ الفراق

يترقرق، وتدافع تياَّرها يتدفّق، وارتَج  )٤( حين جرى آذيها-ها واالكتئاب، كأن
حبابها يتكسر، في خالل زهٍر ورياٍض ترنو بحدق تولَّد قصب لُجيٍن في 

 َأثَر على حكمِة صانعه -صفائح ِعقْيان، وسموط در بين زبرجٍد ومرجان 
، وخَِضٍل َألمى، )٥(سجسج َأحوىإلى ِظلٍّ . شهيد، وعلَم على لطف خالقه دليل

لها القدود المهفهفةُ  )٦(قد غَنَّت عليه َأغصان فَينَانة، وقُضب غيدانة، تشورت
يستقيدها النسيم فَتَنْقاد، ويعدل بها؛ . الخصور المرهفة تشبهاً )٧(خَجالً، وتقيلتْها

ُل مثِْمره، مشتركةٌ فيه حمرةُ فمن متورٍد يروقُ منظره، ومرتَج يتهد. فتنعدل
وقد أقمتُ به يوماً، وأنا لخياِلك مسامر، . نُضج الثمار، ينفحه نسيم النُّوار
                                            

  .ة للعينبالزكية، أو المعِج: األرض األريضة )١(
)٢( إحدى حافتي الوادي: هةلْالج.  
  .ز األحزانأكثر قدرة على تجاو: أعدى على األحزان )٣(
)٤( الموج الشديد: اآلذي.  
  .خالطت سواده خضرة: أحوى. ال حر فيه وال برد: سجسج )٥(
  .أخجله، وفعل ما يخجله: شور فالناً، وشور به )٦(
  .نزعت إليها في الشَّبه: تقيلتها الخصور المرهفة )٧(
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ولشوقك منادم، وشربتُ لك تذكاراً، وإذا تفضل اهللا بإتمام السالمة إلى أن 
عن (.  »ُأوافي شيراز، كتبتُ إليك من خَبِري بما تقف عليه إن شاء اهللا تعالى
  ) ياقوت ومختصر كتاب البلدان البن الفقيه مع خالف بسيط في النص

ولم ينج المتنبي من سحر ِشعب بوان، فتأمَل مذهوالً ظاللَه الوارفة، «
ومياهه المتدفِّقة، واستنشق عبير ِجوائه ذاِت اللَّطافة الالمتناهية، ودهش لمرأى 

بأت فيها الوحوشُ الضارية، وقد َأذكرته نباتات الشِّعب شبه االستوائية التي اخت
تلك المناِظر أمكنةً ُأخرى تُضاهيها جماالً كغوطة دمشق، وبقية األمصار 

وتَابع الركب .  ثم وصفه شعراً سنأتي على ِذكِْره الحقاً»)١(العربية التي عرفها
ن فرسخاً، سيره حتى وصل إلى النُّوبنْدجان التي تبعد عن َأرجان ستَّةً وعشري

وبينها وبين شيراز قريب من ذلك، والنُّوبنْدجان من أكبر مدن خوزستان، تَحفُّ 
وبعد أن قطع الركب ثالثَ مراحَل، تمكَّن . بها الحدائقُ، وأشجار النخيل الباسقة

 ج جبليدرمن بلوغ مدينة شيراز، مدينة الورد، بعد مروره بواٍد على جانبيه م
مشارف المدينة رسوُل عضد الدولة على رأس حاشية ملكية، حيث استقبله على 

هوا جميعاً إلى عاصمة الملك البويهيوفي الطريق إليها استنشده رسوُل . ثم توج
عضِد الدولة أَبو عمر الصباغ أخو أبي بكر محمد اَألبهري صاحب كتاب 

  :  مقصورته التي فارق مصر بها»حدائق اآلداب«
ــيِة   ــلُّ ماش ــىَأالَك   الخيزل

  
  ِفدى كـلِّ ماشـيِة الهيـذبى        

ثم دخل البلد، فُأنِزل داراً مفروشةً، ورجع أبو عمر الصباغ إلى عضد   
  :  الدولة، فَأخبره بما جرى، وَأنْشَده َأبياتاً من قصيدته وهي

     نـا الرمـاحكَزا َأنَخْنـا رفلم  
  

  بــين مكاِرمنــا والعــال    
  وِبتْنـــا نُقبـــُل َأســـيافَنا  

  
  ونمسحها من دمـاِء العـدى       

  ِلتعلم مصر ومـن بـالِعراق       
  

  ومن بالعواِصِم َأنِّـي الفتـى       
  وَأني وفَيـتُ وَأنّـي َأبيـتُ        

  
  وأني عتَوتُ على مـن عتـا      

                                              
  .٤١٩انظر بالشير ص  )١(
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  ! هوذا يتهددنا المتنبي: فقال عضد الدولة
بو هـ ولما استراح أ٣٥٤ه في شهر جمادى األولى سنة وكان وصولُ

الطيب ونفض عنه غبار السفر ركب إلى عضد الدولة في قصره بالضاحية 
فلما توسط . الجنوبية من المدينة، وهو قصر باذخ، تحفُّ به الحدائقُ الغنَّاء

المجلس انتهى إلى قرب السرير مصادمةً، فقبل اَألرض، واستوى قائماً، 
ثم سَأله عضد . » وقف بي عليكشكرتُ مطيةً حملَتْني إليك، وَأمالً«: وقال

  . »)١(الدولة عن مسيره من مصر، وعن علي بن حمدان، فذكره وانصرف
وحكى عبد العزيز بن يوسف الجرجاني، وكان كاتب اإلنشاء عند «

لما دخل أبو الطيب المتنبي مجلس : قال. عضد الدولة، عظيم المنـزلة منه
لَسائه، وقال لهعضد الدولة، وانصرف عنه، أتبعه بعضلْه:  جكيف شاهد : س

فامتثلتُ َأمره، وجاريتُ المتنبي : مجلسنَا؟ وأين األمراء الذين لَِقيهم ِمنَّا؟ قال
في هذا الميدان، وأطلتُ معه عنان القول، فكان جوابه عن جميع ما سمعه 

َأطال المعنى، ولقد اختصر اللفظَ و. ما خَدمتْ عيناي قلبي كاليوم: ِمنّي أن قال
  . وكان ذلك من أوکد األسباب التي حظي بها عند عضد الدولة. وأجاد فيه

وكان أبو علي الفارسي حينذاك بشيراز، وكان ممر المتنبي إلى دار 
عضد الدولة على دار أبي علي الفارسي، وكان إذا مر به أبو الطيب يستثقله 

هه، وما يأخذُ به نَفْسفي أبي على قُبح ِزي من الكبرياء، وكان البن جنّي هوى 
وكان يسوؤه . الطيب، كثير اإلعجاب بشعره، ال يبالي بَأحد يذمه أو يحطُّ منه

اذكروا لنا بيتاً من : واتفق أن قال أبو علي يوماً. إطناب أبي علي في ذمه
  : الشعر نبحثُ فيه، فبدأ ابن جنّي، وأنشد

  وم لـو زر   حلِْت دون المزاِر فـالي    
  

ــاِق      ــوُل دون العن ــاَل النح ِت لَح
لمن هذا البيت؟ فإنه غريب : وقال. فاستحسنه أبو علي، واستعاده  

  :للذي يقول: فقال ابن ِجنِّي! المعنى
َأزورهم وسواد الليـِل يـشفع لـي       

  
  وَأنثني وبياض الصبِح يغـري بـي       

                                              
  .لمعري بتصرف عن شرح ا١٨٥انظر ذكرى أبي الطيب ص  )١(



 

 -٣٤٨-

  :  للَّذي يقوَل:  هما؟ قالواهللا هذا حسن، بديع جداً، فَِلمن: فقال
         فـسوف لـه قَـد أمضى إرادتَـه  

   
واستقرب اَألقصى فَـثَم لـه هنـا           

وقال لمن هذا؟ فقال ابن . فَكَثُر إعجاب أبي علي، واستغرب معناه  
  : للّذي يقول: جني

  مِضر كوضِع السيِف في موضِع الندى         بالعال ووضع الندى في موِضِع السيف
: وهذا حسن واهللا، وقد أطلتَ يا أبا الفتح؛ فأخبرنا من القائُل؟ قال: قالف  

لَهه وِفعِزي تَثِْقلُه، ويستقبحسوما علينا من القشور إذا . هو الذي ال يزال الشيخ ي
  . نعم: أظنُّك تعني المتنبي؟ قلت: استقام اللُّب؟ قال أبو علي

ض ودخل على عضد الدولة، فأطال في ونه. واهللا لقد حببتَه إلي: قال
ولما اجتاز به استنـزله، واستنشده، وكتب عنه أبياتاً . الثناء على أبي الطيب

  .   )١("من الشعر
وقطعةً . نظم أبو الطيب في شيراز ِستَّ قصائد، وُأرجوزةً طردية

بضعة وَأوُل هذه القصائد التي َأنشدها عضد الدولة بعد . شعرية من عدة أبيات
  :أيام من وصوله القصيدةُ الهائية التي افتتحها بالنسيب  فقال

  َأوِه بديٌل من قَـولَتي واهـا      
  

  )٢(لمن نَأتْ والبديُل ذكراهـا      

ــنَها ــن ال َأرى محاس   َأوِه ِلم
  

  )٣(وَأصُل واهاً وَأوِه مرآهـا      

  شاميةٌ طالمـا خَلَـوتُ بهـا      
  

  )٤(تُبِصر في ناِظِري محياهـا      

ــاِلطُني ف ــاظري تُغ ــتْ ن   قبل
    

ــتْ بــه فاهــا      )٥(وإنَّمــا قبل
                                            

  .١٦٢-١٦١الصبح المنبي ص  )١(
كنت َأتعجب من وصالها، وأستطيب : يقول. كلمة تعجب واستطابة: كلمة تعجب، وواها: َأوِه )٢(

    .قربها، فصرت اآلن أتوجع لفراقها، فصار التأوه بديالً من التعجب واالستطابة
  .ا لم أستطب قربها، ولم أتوجع لفراقهاهرإنني أتوجع ألني ال أرى محاسنها، ولو لم َأ: يقول) ٣(
أنه أراد حبها إياه فهي تنظر إلى وجهه، وتدنو : قال الواحدي. العين: والناظر. الوجه: المحيا) ٤(

  .ولعل المراد أنها ترى أثر انبهاره بجمالها في عينيه. منه لحبه حتى ترى وجهها في ناظره
  .لت فاها الذي رأته في ناظري وإنما قب،أي أوهمتني أنها قبلت عيني )٥(



 

 -٣٤٩-

  : ثم يعرب عن تعلُّقه بالشام حيث قضى شبابه هناك
ــرةٍ  ــى خُناص ــصاً إل ِحم ــب   ُأِح

  
ــا    ــب محياه ــٍس تُِح ــلُّ نف   )١(وك

ـ             حيث التقـى خـدها وتفـاح لُبـ
  

  )٢(ــنان وثغـري علـى حمياهـا      

ــصيفَ    ــا م ــفْتُ فيه ــٍةوِص    بادي
  

  )٣(شَـتَوتُ بالصحـصحاِن مـشْتاها     

ــا    ــةٌ رعيناه ــشَبتْ روض َأع إن  
  

ــرتْ ِحلَّــةٌ غَزوناهــا       )٤(أو ذُِك

  أو عرضـــتْ عانـــةٌ مقَزعـــةٌ  
  

ــا ُأوالهــا   ــُأخرى خيلن     )٥(ِصــدنا ب
  :وينتهي بمدح عضد الدولة في القسم الثالث من القصيدة   

ــوك ق  ــتُ المل ــد رأي ــةًوق   اطب
  

ــا    ــتُ مواله ــى رأي ــرتُ حت   وِس
ــه     ــاهم براحتـ ــن منَايـ   ومـ

  
ــا   ــيهم وينْهاهـ ــا فـ   )٦(يْأمرهـ

ــه   ــذي مواهب ــيس ال ــو النف   ه
  

ــناها     )٧(َأنْفَـــس أمواِلـــه وَأسـ

ــا ــرقُها ومغربهـ ــه شـ   دان لـ
  

ــا    ــستِقلُّ دنياهـ ــسه تـ   )٨(ونفـ

                                            
أحب حمصاً وما يليها إلى خناصرة ألنها موضع : يقول. وطن حياتهام: محياها )١(

  .وكل نفس تحن إلى موطن حياتها. نشأتي
أحب هذين الموضعين حيث اجتمعت لي هذه الطيبات خد : يقول. ة الخمرورس: الحميا )٢(

  .دام وشرب الم،الحبيب، وثغري، وتفاح لبنان
اصطفت : يقول. األرض المستوية الواسعة: الصحصحان. أقمت في الصيف: صفت )٣(

  .بها اصطياف أهل البادية، وشتوت بالصحصحان كشتاء أهل البادية
  .منـزل القوم، وجماعة البيوت: الحلَّة )٤(
  .خفيفة، مفرقة: مقزعة. القطيع من حمر الوحش: العانة )٥(
  .ي من يشاء من الملوك، ويميت من شاءهو يحي: يقول )٦(
  .نه يهب أفضل أموالهإأي  )٧(
ونفسه تستقل . أطاعه أهل الشرق والغرب، ودانوا له: يقول. خضع وأطاع: دان له )٨(

يعني . سيفان في غمد محال: وكذا كان يقول عضد الدولة: قال الواحدي. جميع الدنيا
ما وهو ! أن يستولي على جميع الدنياأن الدنيا يكفي فيها ملك واحد، وكان يقصد 

  .يذكرنا بجنون هتلر



 

 -٣٥٠-

   ــم ــؤادِه ِهم ــي ف ــت ف تجمع  
  

ــداها     ــان إح ــؤاِد الزم ــلء ف   ِم
ــه      ــالَمون نعمتَ ــر الع ــو كف   ل

  
ــجاياها    ــسه س ــدت نَفْ ــا ع   )١(لم

  كالشمِس ال تبتغـي بمـا صـنعت         
  

ــا       ــدهم وال جاهـ ــةً عنـ منفعـ
وعلى الرغم من الحفاوة التي قُوبل بها َأبو الطيب عند قدومه على   

عضد الدولة، فإنه لم يستطع َأن يكتم هواه الشامي، وحنينه إلى تلك الربوع 
أيام فتوته وشبابه، لينتقل بعدها إلى مدح مضيفه، مشيداً بكرمه، التي شهدت 

  . وشجاعته، وقوة سلطانه، وتفوقه على نُظرائه من الملوك
وما إن استقر به المقام في شيراز حتى ابتدر مضيفَه بقصيدٍة ثانية 

بوان، يمدحه وولديه أبا الفوارس، وأبا دلَف، ويذكر مروره وافتتانَه بِشعب 
  : فقال

  مغاني الِشعِب طيباً فـي المغـاني       
  

  )٢(بمنـزلِة الربيـِع مـن الزمـانِ        

ــا     ــي فيه ــى العرب ــن الفت   ولك
  

ــساِن   ــِد واللَّ ــِه والي   غريــب الوج
ــا   ــار فيه ــو س ــٍة ل ــب ِجنَّ   مالع

  
  )٣(ســليمان لــسار بتُرجمــانِ    

ــى    ــَل حت ــانَنا والخي ــتْ فرس طَب  
  

  )٤(الِحـرانِ خشيتُ وإن كَرمن من        

ــدونا تــنفض األغــصان فيهــا     غَ
  

ــَل الجمــاِن     )٥(علــى َأعرافهــا ِمث

                                              
لو قوبل إنعامه بالجحود لم يترك اإلحسان إلى الناس لما جبل : يقول. جاوزت: عدت )١(

  .عليه من السجايا الكريمة
المنفرج : والشعب. جمع مغنى، وهو المنـزل أقام به أهله، ثم ظعنوا عنه: المغاني )٢(

يعني أنه أفضل . ازل هذا المكان في المنازل كالربيع من األزمنةمن: يقول. بين جبلين
  .األمكنة

  .هو سليمان الحكيم: وسليمان. الجن: الِجنَّة )٣(
إن هذه المغاني استمالت قلوبنا وقلوب خيلنا بخصبها : يقول. دعت، واستهوت: طبت )٤(

  .وطيبها حتى خشينا على خيلنا من الحران
  .حب من فضة يشبه الآللئ: الجمان. و شعر عنق الفرسجمع عرف وه: األعراف )٥(



 

 -٣٥١-

  : فلما وصل إلى قوله
  فسرتُ وقد حجبن الـشمس عنّـي      

  
  )١(وِجْئن من الضياِء بمـا كفـاني        

  وألقى الـشرقُ منهـا فـي ثيـابي       
  

ــانِ     ــن البن ــر م ــانيراً تَِف   )٢(دن

  ): جعلها في يدكأي َأل(ِقرنَّها، وفعل واهللا ُأل: فقال عضد الدولة  
ــه  ــك من ــشير إلي ــر تُ ــا ثم   له

  
ــي    ــال أوان ــن ِب ــربٍة وقفْ   )٣(بَأشْ

ــصاها       ــا ح ــِصلُّ به ــواه ت وأم
  

   )٤(صليَل الحلْي في أيـدي الغـواني     
  :وتذكِّره مغاني الشِّعب غوطةَ دمشق ومن فيها فيقول   

  ولو كانـت دمـشقُ ثنـى ِعنـاني        
  

ــقُ ا   ــاِنلَبي ــيني الِجف ــرِد ِص   )٥(لثُّ

ــضيفٍ    ــت ل ــا رفع ــوجي م   يلَنْج
  

ــدخانِ    ــدي ال ــران نَ ــه الني   )٦(ب

ــجاعٍ    ــٍب ش ــى قل ــه عل ــلُّ ب   تَِح
  

  )٧(وترحُل منه عـن قلـٍب جبـانِ         

ــالٌ    ــا خَي ــزل منه ــم ي ــازُل ل   من
  

ــى النّوبنْــدجانِ     ــشيعني إل   )٨(ي

                                              
  .الضمير في حجبن الشمس، عائد لألغصان )١(
 ولكن ،أي يبدو ضوء الشمس على ثيابنا كالدنانير. ضوء الشمس، والمشرق: الشرق )٢(

  .يستحيل اإلمساك بها ألنها سرعان ما تفر من اليد
مة بنفسها، وليس لها أوعية تمسكها لرقَّة إن ثمار هذه األغصان كأنها أشربة قائ: يقول )٣(

  .قشرها
  .جمع ماء: أمواه. ما تلبسه النساء من الذهب والفضة والجوهر: والحلي. تصوت: تصّل) ٤(
جمع ثريد وهو الخبز يفت : الثرد. الحاذق الرفيق: اللبيق. رده عن عزمه:  عنانهىثن )٥(

لو كانت : يقول. جفانه صينية الصنع: وصيني الجفان. القصعة: والجفنة. ويبل بالمرق
هذه المغاني في دمشق الستضافني رجل ذو مروءة يحسن إلى الضيفان، ويقدم إليهم 

  .أفضل الطعام
إن هذا الرجل يوقد النيران لألضياف بالعود : يقول. عود يتبخَّر به: اليلنجوج )٦(

  .اليلنوجي، ودخانه طيب تشم منه رائحة الند
زل على ) ٧(   . عن قلب خائف فراقكهرجل شجاع جريء على اإلطعام، وترحل منأي تـن
  .إن خيال منازل دمشق يتبعه إلى النوبندجان: يقول )٨(



 

 -٣٥٢-

ــا ــورقُ فيه ــام ال ــى الحم   إذا غنّ
  

ــه   ــاِنَأجابتـ ــاني الِقيـ   )١( أغـ

ومن بالشِّعِب َأحـوج مـن حمـاٍم          
  

ــاِن   ــى البي ــاح إل ــى ون   )٢(إذا غَنَّ

  : وينتقل إلى مدح أبي شجاع عضد الدولة
ــجاعٍ   ــا ش ــتُ أب ــتُ إذا رأي   فقل

  
  سـلَوتُ عــن العبـاِد وذا المكــانِ    

ــقٌ     ــدنيا طري ــاس وال ــإن الن   ف
  

  إلى من ما لَـه فـي النـاِس ثـانِ         
  عــضِد الدولــِة امتنعــت وعــزتب  

  
  )٣(وليس لغيـِر ذي عـضٍد يـدانِ         

  وال قبض على الِبـيِض المواضـي      
  

ــداِن   ــسمر اللِّ   )٤(وال حــظٌّ مــن ال

ــن   وال تُحـــصى فـــضائلُه ِبظـ
  

ــانِ     ــه وال الِعي ــاِر عن   وال اإلخب
  ُأروض الناِس من تُـرٍب وخـوفٍ        

  
  )٥(وَأرض أبي شـجاٍع مـن أمـانِ      

ــمِريح ــارس شَ ــرافَ ف ــى أط   م
  

  )٦(يحض علـى التَّبـاقي بالتفـاني        

  : ثم يمدح ولَديِه، فيقول
ــرٍ   بلَي ِهزــب ــه ِش ــم أر قَبلَ   ول

  
  كـــِشبلَيِه وال مهـــري ِرهـــاِن  

ــلٍ     ــريِم أص ــاً لك ــد تنازع   أش
  

ــاِن   ــأٍب ِهج ــراً ب ــبه منظ   )٧(وَأش

ــتماعاً   ــسه اس ــي مجال ــر ف   وأكث
  

ــالن د   ــالنِ ف ــي ف ــاً ف   قَّ رمح
                                              

  .إنه لطيب دمشق اجتمعت فيها أصوات الحمام والقيان يجاوب بعضها بعضاً: يقول )١(
ال بيان ن أهل الشعب أحوج إلى البيان من حمامه في غنائه ونوحه، ألنهم أعاجم إأي  )٢(

  .لهم وال فصاحة
  .ن الدولة امتنعت بعضدها، وال يد لمن ال عضد لهإأي  )٣(
أي من لم يكن له يدان لم يقبض على . اللينة: اللّدان. الرماح: رمالس. السيوف: البيض )٤(

  .السيوف، ولم يطعن بالرماح ألنه عاجز عن ذلك
)٥( ث في نواحي يأن أحداً ال يع: الملوك، والمراد: وأراد بالناس. جمع أرض: ضوُأر

  .مملكته هيبة له، وخوفاً منه
  .الفناء: التفاني. البقاء: التباقي. جاد في األمور: شمري )٦(
  .الخالص الكريم: الهجان )٧(
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ــالي ــا المعـ ــٍة رَأيـ   وَأوُل رْأيـ
  

ــل األوانِ    ــا قب ــا به ــد عِلق   )١(فق

  وكنتَ الـشمس تَبهـر كـلَّ عـيٍن       
   

فكيف وقـد بـدت معهـا اثنتـاِن            
  : إن الشاعر والسلطان متمم كلٌّ منهما لآلخر: ويختم قصيدته بقوله  

ــٍد   فقــد َأصــبحتُ منــه فــي ِفِرنْ
  

    مـانِ     وأصبحٍب يـضفي ع ٢(منك(  

ولوال كـونُكُم فـي النـاس كـانوا         
  

ــاني       ــال مع ــالكالم ِب ــراء ك ه
أما القصيدة الثالثة، فقد مدحه بها، وذكر وقعةَ وهشُوذان بن محمد   

، وكان والده ركن الدولة َأنفذ إليه جيشاً من الري، فهزمه )٣(الكردي بالطِّرم
  :  وَأخذ بلده إذ قال

ــُلَأ ــا الطَّلَـ ــا َأيهـ   ثِْلـــثْ فإنَّـ
  

ــلُ    ــا اِإلِب ــرِزم تَحتَن ــي وتُ   )٤(نبك

ــلٍ   ــى طَلَ ــب عل ــال عتْ   َأوالَ ف
  

ــُل     )٥(إن الطُّلـــوَل لمثلهـــا فُعـ

ــِذراً   لــو كنــت تنِطــقُ قلــتَ معت
  

  )٦(بي غير مـا بـك َأيهـا الرجـلُ       

ــوا     ــا رحل ــُل كُلَّم ــسن يرح الح
  

ــا   ـــزُل حيثم ــم وين ــوا  معه  نَزلُ
  :إلى أن يقول  

ــبحكُم  ــسر صـ ــو أن فَنَّاخُـ   لـ
  

  )٧(وبرزِت وحـدِك عاقَـه الغَـزلُ        

                                              
  .أي أول شيء رأياه هو المعالي، فقد عشقاها قبل أوان العشق )١(
ره زينة للمدوح عن شإ أي. السيف القاطع: ضبعوال. جوهره ووشيه: فرند السيف )٢(

  .كالفرند للسيف، ألنه نوه بمناقبه ومحامده
  ).ياقوت(قلعة بأرض فارس على حدود كرمان : الطّرم )٣(
أيها الطلل كن ثالثاً في البكاء على فقد : يقول. حنين اإلبل: مااإلرز. كن ثالثاً: أثلث )٤(

  .األحبة، فنحن نبكي واإلبل تحن معنا
  .ها البكاءتب عليك فإن الطلول ليس من عادتك معنا فال عإن لم تب: يقول )٥(
  .أي لو كنت ذا نطق العتذرت إلي بأنك ال تعاني ما أعانيه )٦(
)٧( رأي لو أن عضد الدولة أتاكم صباحاً للغارة وبرزِت له لمال . هو عضد الدولة: فَنَّاخُس

  .  إليك وعاقه ذلك عن الحرب لمكانك من الحسن
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ــه   ــنكم كتائبـ ــت عـ   وتفرقـ
  

  )١(إن الِمـــالح خـــواِدع قُتُـــُل  

   ــيفُكُم ــةً وض ــِت فاعل ــا كُن   م
  

ــُل   ــوِك وشــأنُِك البخَ   )٢(مِلــك المل

ــه   ــرمح أدرك ــا ال ــك إذا م   مِل
  

ــب ذك   ــِدلُ طَنَـ ــاه فيعتـ   )٣(رنـ

  إن لم يكـن مـن قَبلَـه عجـزوا         
  

  )٤(عما يـسوس بـه فقـد غَفَلُـوا          

  حتـى أتــى الــدنيا ابــن بجــدِتها 
  

ــلُ    ــسهُل والجب ــه ال ــشكا إلي   )٥(ف

ــلٌ  ــرى مثَ ــةُ إن ج ــو النهاي   فه
  

  أو قيل يـوم وغـى مـِن البطَـلُ           
  َأرِضـيتَ وهـشوذان مـا حكمــتْ     

  
  )٦(د ألمـــك الهبـــُلأم تـــستزي  

ــى ــتَ إل ــا دلَفْ ــةُ م   لــوال الجهال
  

ــوا    ــا تَفَلُ ــتَ وإنَّم ــوٍم غَرقْ   )٧(ق

ــشْهرون علــى مخَــاِلفهم   ال ي  
  

ــذَلُ    الع ــه مقام ــوم ــيفاً يق   )٨(س

ــروا    ــه قَه ــن ب م ــي ــأبو عل ف
  

  )٩(وأبو شـجاٍع مـن بـه كَملُـوا          

خلَّص إلى مدح عضد الدولة لقد بدأ الشاعر قصيدته بالنسيب، ثم ت
فَأحسن التخلُّص، وامتدح شجاعته، فهو من قوٍم ال يغْلَبون، وال يضعون 

فَهم بركن الدولة قهروا الملوك وسادوهم، . السيفَ حيث يغْني عنه الكالم
  . وبعضد الدولة اكتمل ملْكُهم واتَّسع سلطانُهم

                                            
  .فرقت كتائبه لولوعه بكم وانشغاله بكم عن الحربولت: يقول )١(
  .البخْل: البخَل )٢(
  .االعوجاج في الرمح: الطَّنَب )٣(
 فإن لم يكن ذلك عجزاً ،إن من كان قبله من الملوك لم يحسنوا سياسة الملك: يقول )٤(

  .  منهم فهو غفلة منهم إذ لم يهتدوا إلى سيرته
لما ملك الدنيا عضد الدولة وهو عالم بها : يقول. يلتهاالعالم بها وبدخ: ابن بجدتها )٥(

  .وبضبط أمورها شكا إليه السهل والجبل ما لحقهما من الخلل
  .أي ما حكمت به سيوف ركن الدولة: ما حكمت. الثكل، والفقد: الهبل )٦(
لوال جهلك لما قصدت قوماً تنهزم عنهم بأدنى حرب : يقول. دنا منه: دلف إلى الشيء )٧(

  .م، فهم لكثرتهم لو بزقوا عليك ألغرقوكمنه
  .  اللوم: العذَل )٨(
  .عضد الدولة: ركن الدولة، وأبو شجاع: أبو علي )٩(
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 التي تصف انْتصار ويبدو أن أبا الطيب لم يكتِف بالقصيدة السابقة
جيش ركن الدولة على وهشُوذان، فعاد إلى مدح عضد الدولة أبي شجاع 
في قصيدٍة تالية يذكر فيها هزيمة ذلك المتمرد على سلطة بني بويه، 

  : فقال
   يــا خيــاُل أم عائــد أزائــر  

  
   ــد ــي راِق ــوالك أنن ــد م   )١(أم عن

  ليس كمـا ظَـن غَـشْيةٌ عرضـت       
      

ــي    ــي ف ــدفجئتَن ــا قاِص    )٢(ِخالله
   

  : ثم يتخلَّص من النسيب إلى المدح فيقول
ــاُل هــذي النجــوِم حــائرةً   مــا ب

  
   ــد ــا قائ ــا له ــي م مــا الع   كأنه

ــةٍ    ــوِك ناحي ــن مل ــصبةٌ م أو ع  
  

   ــد ــيِهم واِج ــجاٍع عل ــو ش   )٣(َأب

ــِدرٍ     ــو مقْت ــون عفْ رجي ــم   فه
  

    ــد ــٍد ماج ــِه جائ ــارِك الوج   مب
ــا   ــو ع ــج ل ــِهَأبل ــام ب   ذِت الحم

  
   ــائد ــاً وال ص ــِشيتْ رامي ــا خَ   م

   ــد ــه العاِض ــه ب بداً رــض ــا ع   ي
  

  )٤(وسـارياً يبعـثُ القطـا الهاجــد     

ــاً    ــاِة مع ــوِت والحي ــر الم   وممِط
  

  ــد ــارقٌ وال راِعـ ــت ال بـ   وأنـ
ــارعكم    ــن يق م ــدهر ــاِرع ال   يق

  
  علـى مكـاِن الـمـسوِد والــسائد     

ـ           وغُ ِفـدى  ليت ثنـائي الـذي أص
  

   ــد ــه خاِل ــه فإنّ ــيغ في ــن ِص م  
ــضٍد       ــى ع ــاً عل ــه دملُج لَويتُ

   
     ــد ــه واِل ــا ل ــٍة ركْنُه   )٥(لدول

                                               
أجئتني زائراً أم عائداً ألني مريض من الحب، أم ظن : يخاطب خيال المحبوب فيقول )١(

  !.صاحبك أنني مستسلم إلى النوم
  .تني من األلم، ولم أكن نائماًأي جئتني إثر همدٍة أدرك. همدة: غشية )٢(
  .غضبان: واجد )٣(
  .ائمنال: الهاجد. المعين: العاضد )٤(
  .ما يلبس من الحلي في العضد: الدملج )٥(
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أما القصيدة الخامسة فهي البائية التي رثى بها عمةَ عضد الدولة، 
  : وزوج سلطاِن بغداد مِعز الدولة وقد توفِّيت ببغداد، فقال

 م ــك ــا الملْ ــر م ــهآِخ ــزى ب   ع
  

ــهِ    ــي قلب ــر ف ــذي أثَّ ــذا ال   )١(ه

     هعــاً بــل َأنَفَــاً شــابزال ج  
  

  )٢(أن يقِْدر الـدهر علـى غـصبهِ         

ــده     ــا عن ــدنيا بم ــو درِت ال   ل
  

ــه   ــن عتِْب ــام م ــتَحيِت األي ٣(الس(  

ــذي      ــسب أن الـ ــا تَحـ لعلَّهـ
  

  )٤(ليس لديـِه لـيس مـن ِحزبـهِ          

  : لدولة فيقولثم ينتقل إلى تعزية عضد ا  
ــا ــا بالُن ــوتى فم ــو الم ــن بن   نح

  
  )٥(نعـافُ مـا ال بـد مـن شُـرِبهِ       

ــا     ــدينا بأرواحنـ ــُل أيـ   تبخـ
  

  )٦(على زمـاٍن هـي مـن كَـسِبهِ          

ــوهِ    ــن جـ ــذه األرواح مـ   فهـ
  

ــهِ    ــن تُرِب ــسام م ــذه األج   )٧(وه

  لــو فكّــر العاشــقُ فــي منْتهــى  
  

  حـسِن الــذي يــسبيِه لــم يــسِبهِ   
   ير قَرن الـشمِس فـي شَـرقهِ        لم  

  
ــِه   ــي غَرِب ــس ف ــشَكَِّت اَألنفُ   )٨(فَ

  يموتُ راعي الـضأِن فـي جهلـهِ         
  

ــهِ     ــي ِطب ــاِلينُوس ف ــةَ ج   ِميتَ
                                              

  .جعل اهللا هذا الحادث آخر ما يعزى به الملك فال يصاب بشيء بعده: يقول )١(
استطاع الدهر استباحة لم يجزع الملك لهذا الحادث بل أخذته الحمية واألنفة حيث  )٢(

  .حريمه، واغتصاب من يعز عليه
لو درت الدنيا ما يحوزه من الفضل ألخذها الحياء من عتبه عليها، ولكفَّت عن : يقول )٣(

  .أذاها
  .لعل الدنيا ظنت أن عمته لم تكن من أسرته فسطت عليها: يقول )٤(
لنا من أن نرد الموت كما نحن أبناء الموتى ألن آباءنا كلهم ماتوا فال بد : يقول )٥(

  .  كره ما ال بد منهنفما بالنا . وردوه
  .إننا نضن بأرواحنا على الزمان وهي من كسب الزمان ال من كسبنا: يقول )٦(
)٧( فالروح من الهواء، والجسد من التراب،ب من روح وجسدكَّإن اإلنسان مر .  
بد أن ينتهي إلى الزوال، أي إن كل حادث ال . أول ما يبدو منها: قرن الشمس )٨(

  .كالشمس من رآها طالعة لم يشك في غروبها
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ــِرهِ  ــى عمـ ــا زاد علـ   وربمـ
  

  )١(وزاد في األمـِن علـى ِسـرِبهِ         

ــلِْمهِ     ــي ِس ــرِط ف ــةُ المفْ   وغاي
  

ــهِ     ــي حرِب ــِرِط ف ــِة المفْ   كغاي
ــ   ــب  ف ــه طال ــضى حاجت   ال ق

  
ــِه        ــن رعب ــقُ م ــؤاده يخِف ف

  :ويبدأ باإلشادة بصفات المرثية  
ــضى   ــشخٍص م ــتغفر اَهللا ل   اس

  
  كــان نَـــداه منتهــى ذَنِْبـــهِ    

  ــشَه ــال عي الع ــب ــن ح ــد م   يري
  

ــِه   بــن ح ــيشَ م ــد الع   )٢(وال يري

 هدافنُــــه وحــــد هبيحـــس  
  

  )٣(ومجده في القبـِر مـن صـحبهِ         

  : ويشيد بعضد الدولة وأبنائه، فيقول
ــا  ــٍر دع ــِر أمي ــي خي ــتُ أب   أخ

  
ــا لَبــهِ      ــال جــيشٌ للقن   )٤(فق

ــا ــن ركْنُه ــة م ــضد الدول ــا ع   ي
  

ــهِ      ــو لُب ــب َأب ــوه والقل   )٥(َأب

  ومـــن بنـــوه زيـــن آبائـــه
  

ــضبهِ      ــى قُ ــور عل ــا النَّ   كَأنَّه
ــه    ــن أهِل ــت م ــدهر أن ــراً ل   فخ

  
ــبح   ــٍب أص ــِهومنْج ــن عقِْب   تَ م

  ما كـان عنـدي أن بـدر الـدجى           
     

ــهِبه    ــن شُ ــود م ــشُه المفق   يوِح
هـ خرج عضد الدولة من شيراز ٣٥٤وفي شهر رجب سنة   

وكان يسير قُدام الجيش يمنةً ويسرةً، فال يرى . يتصيد، ومعه آلة صيد«
حسن على صيداً إالَّ صاده حتى وصل إلى دشْت اَألرزن وهو موضع 

                                            
  .النفس: السرب )١(
  .أي كان يحب العيش لكسب المعالي ال لحب العيش )٢(
إن الذي يدفنه يظن أنه يدفنه وحده، وقد دفن معه المجد والعفاف والبر، وسائر فضائله  )٣(

  .التي ال تفارقه
بي عضد الدولة خير أمير دعا إلى نفسه فلباه الجيش أي هي أخت ركن الدولة أ )٤(

  .بسالحه
فجعل ركن الدولة القلب، وعضد . يريد أن عضد الدولة أفضل من أبيه ركن الدولة )٥(

  .العقل، والعقل أشرف من القلب:  واللّبالدولة اللّب
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. عشرة فراسخ من شيراز، تحفُّ به الجبال، وفيه غاب، ومياه، ومروج
فكانت الوحوش تُصاد، وإذا اعتصمت بالجبال َأخذت الرجاُل عليها 
المضايق، فإذا أثخنها النُشَّاب هربت من رؤوس الجبال إلى الدشت؛ فتسقط 

عه أبو الطيب، فأقام بذلك المكان أياماً على عين ماٍء حسنة، وم. بين يديه
 وكان عضد الدولة يمتطي فيالً يصحبه الحائشون وكالب »)١(فوصف الحال

إذ . الصيد؛ فنظم المتنبي قصيدةً طردية لعلَّها من أجود ما قيل في هذا الفن
يبدأ بالفخر بنفسه، واإلشادة بالممدوح الذي ما إن فرغ من حرب الكرد 

 يسلم من سطوته ذو منَعة، حتى سار لصيد الوحوش المعتصمة بالجبال فال
  : إذ يقول

ــالي    ــام واللي ــدر اَألي ــا أج   م
  

ــالي    ــه وم ــا لَ ــوَل م ــأن تق   )٢(ب

ــالي   ــذا مقـ ــون هكـ   ال َأن يكـ
  

  )٣(فتــى بنيــراِن الحــروِب صــاِل  

ــسالي   ــا اغت ــرابي وبه ــا ش   منه
  

ــالِ    ــي بب ــشاء ل ــر الفح   ال تخطُ
ــالي     لــو جــذب الــزراد مــن أذي

  
ــنعتَ   ــي ص ــراً ل باِلمخيــر    )٤(ي ِس

  ما سـمتُه سـرد سـوى ِسـروالِ          
  

ــي   ــا إداللـ    )٥(وكيـــف ال وإنمـ
ــشَّمالِ     ــروِح وال ــارس المج   بف

  
ــال    ــِل األبط ــجاٍع قات ــي ش    )٦(أب

                                              
  .مقدمة القصيدة بشرح البرقوقي )١(
  . مني؛ ألني جشمتُها من همتي ما ليس بوسعهايجدر باأليام والليالي أن تتظلّم: يقول )٢(
ال أن يكون هكذا مقالي لها بأن أتظلَّم منها، وهي جديرة بأن تتظلم منّي ألني فتى  )٣(

  .ب، ويصطلي بنارهاويقاسي شدائد الحر
. دعاه: وجذب الزراد ذيله. صانع الزرد وهي الدروع: الزراد. شد: جذب) ٦)(٥()٤(

سان كانا فر: والمجروح والشمال. كلّفته: سمته. عار للدرعويست. القميص: السربال
لو خيرني صانع الدروع بين الدرع والثوب الخترت الثوب دون : يقول. لعضد الدولة

أي هو . الفخر والتيه: واإلدالل. الدرع ألن سيفي درعي؛ وهو بحاجة إلى ستر عورته
  .   فخور ألنه في حمى أبي شجاع قاتل األبطال
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  ساقي كـؤوِس المـوِت والجريـالِ      
  

  )١(لَما أصار القُفْص أمِس الخـالي       

  وقَتَّــل الكُــرد عــن القتــالِ   
  

ــالفَر و     )٢(اإلجفــاِلحتّــى اتَّقــت ب

ــالي   ــائع وجـ ــك وطـ   فهالـ
  

ــالعوالي   ــان ب ــنص الفرس   )٣(واقت

ــصقاِل ــِة الـ ــِق المحدثـ   والعتُـ
  

  )٤(سار لصيد الوحِش فـي الجبـال        

ــاِل    ــاِق األرِض والرم ــي ِرق وف
  

  )٥(على دمـاِء اإلنـِس واألوصـال        

  : ثم يصف دشْتَ اَألرزن وما فيه من الوحوش فيقول
 ــد ع ــوس ــاِلإن النف   د اآلج

  
  )٦(سقْياً ِلدشِْت اَألرزن الطُّـوالِ       

  بين المروج الفـيح واألغيـالِ      
  

ــالِ    ــِر للرئب ــاوِر الِخنْزي   )٧(مج

  داني الخنانيِص مـن األشـباِل       
   

   )٨(مشْترِف الدب علـى الغـزال       
  مجتِمــِع األضــداِد واَألشــكالِ    

  
  

ــضال  ــسر ذا اَألف ــأن فَنَّاخُ   ك
  

  )٩(هـا عـوز الكمـالِ     خاف علي   

ــالِ    ــِل والفَي ــا بالفي   فجاءه
  

  
                                            

إنه يسقي أعداءه كؤوس الموت ويسقي أولياءه : يقول. صبغ أحمر تشبه به الخمر: ريالالج )١(
    .س الدابرمجيل من الناس أفناهم عضد الدولة فصيرهم كأ: القُفص. كؤوس الخمر

  .ذلَّل الكرد وحملهم على الفرار من بطشه: يقول. ذلَّلهم: قتَّل الكرد )٢(
  .ع بالرماحع، وصريئفهم بين هالك ونازح وطا )٣(
  .السيوف القديمة الصنعة: العتُق )٤(
سار للصيد : يقول. المفاصل: األوصال. الناس: اإلنس. اللينة: الرقاق من األرض )٥(

  .وهو يطأ الدماء أينما ذهب لكثرة ما قتل
شجر صلب تتخذ منه : األرزن. الصحراء: والدشت. موضع بشيراز: دشت األرزن )٦(

  .    معدة لآلجال ثم يدعو بالسقيا لذلك المكانإن النفوس: يقول. العصي
إن هذا الدشت محاط : يقول. ج غيل وهو األجمة: األغيال. ج أفيح. الواسعة: الفيح )٧(

  .بالمروج وفيه كل نوع من الصيد والحيوان
  .مشرف: مشترف. ولد الخنزير: وصنج خ: يصنالخنا. القريب: الداني )٨(
)٩( ريريد أن هذا الملك خاف أالّ تكون هذه الحيوانات كاملة، .عضد الدولة: فَنّاخُس 

  .  فجاءها بما لم يكن فيها وهو الفيل
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ــالِ  ــي الحب ــُل ف ــدِت اَألي   فَِقي
  

  )١(طوع وهوِق الخيِل والرجـالِ      

ــنَّعِم األرســاِل   تــسير ســير ال
  

ــذالِ     ِس اَألجــب ــةً ِبي تمع٢(م(  

ــاِل ــل األحم ــت أثق ــدن تح   وِل
  

ــالي   ــتْهن مــن التَّفَ نَع٣(قــد م(  

ف قطعان الوحوش التي غنمها الصيادون، واَألوعال التي تُشبه ثم يص
لحاها السود ِلحى قُضاة السوء، وأخيراً تصبح هذه الوحوش َأسرى األمير، ال 

  . محيد لها عن االستسالم لسطوته
وعلى الرغم من أن أبا الطيب قد استعار إطار القدماء كأبي نُواس وابن 

ان مألوفاً عند القدماء من فن الطرد، واندفع مع لكنه تجاوز ما ك«المعتـز، 
الصائد والـمِصيد كأنه الريح َأو النسيم الذي كان يضطرب في تلك المروج، 
فيشهد ما كان يجري فيها من طراٍد وصراع، ثم يحتمله خيالُه العنيف القوي 
 شَها خائفة تلتمسحإلى أبعد من مروج فارس، وإذا هو يعود إلى نجد ويرى و

  :حيث يقول. »)٤(األمان
  فوحشُ نجـٍد منـه فـي بلْبـالِ     

  
  )٥(يخَفْن في سلمى وفـي ِقيـالِ        

ــضباِب واَألوراِل ــوافر الـ   نـ
  

  )٦(والخاِضباِت الربـِد والِرئـالِ      

ــذَّياِل ــساِء وال ــي والخن   والظب
  

  )٧(يسمعن مـن أخبـاره اَألزوالِ     

  ما يبعثُ الخُـرس علـى الـسؤالِ         
  

  
                                            

  .  الفرسان: الخيل. جمع وهق وهو الحبل: الوهوق. وعل الجبال: لياَأل )١(
ج : األجذال. من العمامة: معتمة. القطيع من اإلبل: ج رسل: األرسال. اإلبل: النعم )٢(

  .الشجرةجذل وهو أصل 
  .لّي رؤوسها ال عوجاجهافأي إن هذه القرون تمنعها من أن ت. القرون: أثقل األحمال )٣(
  .٣٦٨انظر مع المتنبي ص  )٤(
  .جبل بالبادية: وقيال. أحد جبلي طيء: وسلمى. الهم والحزن: البلبال )٥(
 الضب جمع ورل دابة تشبه: واألورال. جمع ضب وهو دويبة تأكلها العرب: الضباب )٦(

 أي غبرة، فإذ أكلت ةالنعام ألن في ألوانها ربد: الخاضبات الربد. ولكنها أعظم منه
  .فرخ النعام: جمع رأل: والرئال. الربيع احمرت سوقها

  .جمع زول الظريف من كل شيء: األزوال. الثور الوحشي: والذيال. بقر الوحش: الخنساء )٧(
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نفس الشاعر بالطبيعة المادية امتـزاجاً مدهشاً كاد «ـزجت لقد امت
ينِسيه نَفْسه على ِقلَّة ما ينسى نفسه، وكاد يصرفه عن عضد الدولة، لوال أنه 

  . »)١(يقول األرجوزة لعضد الدولة
وفي يوم عيد الورد قال يمدح عضد الدولة وقد نثر عليهم الورد وهم قيام 

  :)٢(فأنشده القطعة التالية، فأعطاه فرساً وخلعة وبدرة. بين يديه حتى غرقوا فيه
  قد صدقَ الورد فـي الـذي زعمـا     

  
ــا     مِدي هــر ــيرتَ نَثْ ــك ص   )٣(َأنَّ

  كأنمــا مــائج الهــواِء بــه   
  

  )٤(بحر حـوى مثـَل مائـه عنَمـا          

ــاً    ــسيوِف دم ــاثر ال ــاثره ن   ن
  

ــا     ــه ِحكَم ــوٍل يقولُ ــلُّ ق   )٥(وك

  لـضياع بهـا   والخيُل قـد فَـصَل ا     
  

ــا     ــسابغاِت والنِّقَم ــنِّعم ال   )٦(وال

  هــد ــكا ي ــورد إن ش ــا ال   فَلْيِرن
  

  )٧(َأحسن منه ِمـن جـوِده سـِلما         

  وقُْل له لـستَ خيـر مـا نثـرت          
  

ــا    ــك الكَرم ــوذَتْ ب ــا ع   )٨(وإنَّم

خوفاً من العـين أن يـصاب بهـا          
  

  أصاب عينـاً بهـا يـصاب عمـى          
                                              

  .٣٦٨انظر مع المتنبي ص  )١(
وهذه األبيات في نثر الورد غير مليحة، : "حدي في التعقيب على هذه األبياتقال الوا )٢(

إنما المتنبي ممن :  شارح ديوانهيوقال العكبر. وليس المتنبي من أهل األوصاف
يحسن األوصاف في كل فن، وإنما هذا الذي يأتي له في البديهة واالرتجال، أو في 

 عتدولو كان أبو الفتح ابن جني عمل صواباً . بهوقت يكون على شراب أو غيره فال ي
  ).٢٩٨ ص ٤ج. الديوان بشرح البرقوقي. (لكان أسقطه من شعره

لقد صيرني األمير : أي يقول الورد. جمع ديمة وهي المطر الدائم في سكون: ديم )٣(
  .مطراً لكثرة ما نثر عليهم

  .شجر له ثمرة حمراء يشبه بها البنان المخضوب: العنم )٤(
  .إن ناثر هذا الورد هو الذي ينثر السيوف الملطخة بالدم في أعدائه: يقول )٥(
  .فهو ينثر النعم على أوليائه، والنقم على أعدائه. نظمها: فصل الضياع )٦(
فال شيء سلم من . أي إن يده تنثر ما هو أحسن من الورد يريد الدنانير والدراهم )٧(

  .وجوده، ال الورد وال سواه
لست أفضل ما تجود به يد هذا الملك : يقول للورد. قاه رقية تدفع عنه السوءر: عوذه )٨(

  .وإنما نثرك وقاية لكرمه من العين
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أبو الطيب في كنف عضد الدولة بشيراز نحو ثالثة أشهر قوبل خاللها أقام 
بالمزيد من التكريم والحفاوة البالغة وقُرئ عليه ديوانُه، ثم عزم بعدها على 

قيم أهلُهفمن قائل إنه لم يكن مرتاحاً . مغادرة شيراز، والعودة إلى الكوفة حيث ي
س إلى بالط سيف الدولة بحلب لوجوده في بالط عضد الدولة المتواضع بالقيا

كذلك ضيقه بالعيش بين هؤالء اَألعاجم الذين ال . الذي كان يشغل باله على الدوام
تجمعه بهم عادات وال لسان من األسباب التي دعته إلى إدارة الظهر لتلك البالد، 

  . ومما يؤكِّد ذلك حنينُه الدائم في بعض قصائده إلى الشام والعراق
ة الذي كان إدارياً حازماً، ونصيراً لألدب، لم تواِته الظروفُ فعضد الدول

إلبراز مواهبه الحربية، وهنا يكمن ينبوع اإللهام الشعري عند المتنبي الذي 
أوجب عليه أن يعوض هذا النقص في ممدوحه باللجوء إلى أساليب المهنة 

  . ي العراقيضاف إلى ذلك شوقه إلى أهله الذين خلّفهم وراءه ف. )١(الشعرية
إن المتنبي لم يكن في نفسه الذهاب إلى : ويطالعنا رأي آخر يقول

الكوفة، أو إلى حلب، وإنما فصل من شيراز وفي نفسه الذهاب إلى بغداد، 
  . )٢(واالتصاُل بمعز الدولة، واالنتصار على خصومه

 وليس بين أيدينا ما يؤيد هذا الرأي أو ذاك، بيد أن الشاعر عبر
بوضوح عن رغبته في الرجوع إلى عضد الدولة في قصيدته األخيرة، قصيدة 

  : هـ إذ قال٣٥٤الوداع التي أنشدها في أوائل شهر شعبان سنة 
  فدى  لَك من يقـصر عـن مـداكا         

  
ــداكا   ــك إذن إالَّ فَـ ــال مِلـ   )٣(فـ

  ولو قلنا ِفـدى لـك مـن يـساوي          
  

ــا    ــن قَالك ــاء لم ــا بالبق   )٤(دعون

                                              
  .٤٢٥انظر بالشير ص  )١(
  .٣٧٢مع المتنبي ص  )٢(
  .يفديك كل من ال يبلغ غايتك من الملوك وعليه فجميع الملوك تفديك: يقول )٣(
ك من يساويك لكان ذلك دعاء بالبقاء ألعدائك ألنهم ولو قلنا يفدي: يقول. أبغضك: قالك )٤(

  .كلهم دونك
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  وآمنَّــا فــداءك كــلَّ نفــسٍ   
  

ــا     ــٍة ِمالك ــت ِلمملَك   )١(وإن كان

ــر الحــب جــوداً     ومــن يظَّــن نث
  

  )٢(وينِصب تحت ما نَثَـر الـشِّباكا         

ــديقاً        ــوبهم ص ــت قل ــو كان فل
  

ــداكا    ــم ِع ــت خالئقُه ــد كان   )٣(لق

  :ويشكر األمير على صنيعه فيقول  
  َأروح وقد ختمـتَ علـى فـؤادي       

  
  ــك ــواكا بحب ــه س ــلَّ ب   )٤( أن يِح

ــويالً   ــكراً ط ــي شُ ــد حملْتَن   وق
  

ــا     ــه حراك ــقُ ب ــيالً ال ُأطي   ثق
ــا    ــشُقَّ علــى المطاي ي َأن ُأحــاِذر  

   
ــواكا    ــا إالَّ ِس ــشي بن ــال تم   )٥(ف

  : ويظهر رغبته في العودة إليه قائالً
ــيالً   ــه رحـ ــلَّ اَهللا يجعلُـ   لعـ

  
  )٦(يعين على اإلقامـِة فـي ذَراكـا         

  ولو أني استطعتُ خفـضتُ طَرفـي   
  

ــا    ــى أراك ــه حت ــِصر ب ــم ُأب   فل
  وكيفَ الصبر عنـك وقـد كفـاني         

  
ــا      ــا كَفاك ــستفيض وم ــداك الم ن

  : ثم يأسف لفراقه  
ــديداً ــا ســرنا ش   أرى أســفي وم

  
  )٧(فكيفَ إذا غـدا الـسير ابتراكـا         

  وهذا الـشوقُ قبـَل البـيِن سـيفٌ     
  

  )٨(اكـا فها أنا ما ضـِربتُ وقـد أح        

                                            
أي أمنا أن تفديك نفوس الخالئق أجمعين وملوكهم المترفين، وإن . قوامه: ِمالك الشيء )١(

  .همفيكان من بينهم من هو مالك مملكته، فهو بالنسبة إليك كالعوام الذين ال نفع 
 يريد أن بعض الملوك يجودون طمعاً في )يفتعل (نظْتَ أصلها ييفتعل من الظن: يظّن )٢(

  .جر المنافع كمن نثر حباً تحت الشبكة ليأخذ صيداً إن مثل هؤالء فداء لك
  .  ألنها مضادة ألخالقك. إن هؤالء الملوك إن والتك قلوبهم، فقد عادتك أخالقهم: يقول )٣(
  .يريد أروح عنك وقد ختمت على قلبي بحبك دون سواك )٤(
  .أو إعياءمن عجف بطء السير : السواك )٥(
  .في كنفك: في ذراك )٦(
  .سرعة السير: االبتراك )٧(
  إذا كان حال الشوق قبل الفراق على هذا النحو فكيف يكون بعد الفراق؟: يقول. أثَّر: أحاك )٨(
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  إذا التوديـع أعــرض قــال قلبــي 
  

  )١(عليك الصمتَ ال صـاحبتَ فاكـا        

ــى      ــا تمنَّ ــر م ــوال أن أكث   ول
  

  )٢(معــاودةٌ لقلــتُ وال مناكـــا    

ــداءٍ    ــن داٍء ب ــشْفيتَ م ــد استَ   ق
  

  )٣(وَأقْتَـُل مـا َأعلَّــك مـا شــفاكا     

  
  : ويذكر أهله معتذراً بشوقهم إليه وحزنهم لغيابه

ــم دون الثَّ ــزيٍنوك ــن ح ــِة م وي  
  

ــذاكا    ــدومي ذا ب ــه ق ــول ل   )٤(يق

  وِمن عـذِْب الرضـاِب إذا َأنخنـا         
  

ــروك والِوراكــا   ــَل تُ حــُل رقب٥(ي(  

ــدي     يحــرم أن يمــس الطيــب بع
  

  )٦(وقد عِبق العبيـر بـه وصـاكا         

   ــب ــّل ص ــن ك ــره م ــع ثَغْ   ويمن
  

ــا    ــشَامةَ واَألراك الب ــه ٧(ويمنح(  

ــي     ــوم عنّ ــه الن ــدث مقلتي   يح
  

   )٨(فليتَ النوم حـدث عـن نَـداكا         
                                              

: يقول إذا حضر الوداع قال لي قلبي. اسم فعل بمعنى الزم: عليك. بدا وظهر: أعرض )١(
  .زم الصمت بعد مفارقته وال تمدح غيرهال

ال بلغت أنت أيضاً مناك في : لوال أن أكثر ما تمنّاه قلبي أن أعود إليك لقلت له: يقول )٢(
  .  االرتحال حتى ال أفارقه، ولكنه يتمنى االرتحال للعود إلى الممدوح

لممدوح، وما قد طلبت الشفاء من داء الشوق إلى األهل والوطن بداء الفراق ل: يقول )٣(
  .  شفاك من داء الشوق هو أقتل مما أعلَّك

يقول كم دون هذا المكان من إنسان حزين لفراقي إذا قدمت . مكان بالكوفة: الثوية )٤(
  .   لقيته بالبعد كنتسرور بذلك الغم الذيال القدوم هذا  له فيقول؛عليه سر بقدومي

: يقول. لحة في مقدمة الرقالنمر:  الوراك.اسم ناقة حمله عليها عضد الدولة: كورتَ )٥(
 رحل ناقتي ووراكها  فيه يقوم بتقبيلكم هناك من شخص عذب الرضاب يشتهى تقبيل

  .ألنها أدنتني منه
  .لصق: صاك به الطيب )٦(
  .نوعان من الشجر يستاك بفروعها: البشام واألراك )٧(
 فليت نومه حدثه عن ،في النومإذا نام هذا الشخص المولع بقدومي رأى خيالي : يقول )٨(

  .إحسانك إلي حتى يعذرني في اإلقامة عندك
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  :  ويتوقّع شراً في طريقه فيقول
  فَزْل يا بعـد عـن أيـدي ركـابٍ         

  
  )١(لها وقْـع اَألسـنَِّة فـي حـشاكا       

  وأيـا شــئِت يــا طُرقــي فكــوني   
  

  )٢(أذاةً  أو نَجـــاةً أو هالكـــا   

          ـسخَم نا وفـي تـشرينفلو ِسر  
  

  )٣(رَأوني قبـل أن يـروا الـسماكا         

ــي     ــسر عنّ ــن فَنَّاخُ ــشرد يم ي  
  

  )٤(قنا األعـداِء والطعـن الـِدراكا        

وَألْبس من ِرضـاه فـي طريقـي           
  

ــذْعر األبطــاَل شــاكا   ٥(ســالحاً ي(  

  
  : ويؤكد نيته في الرجوِع إليه

  ومن َأعتـاض عنـك إذا افترقْنـا       
  

  ــاِس ز ــلُّ الن ــاوك ــا خَالك   ور م
  وما أنا غيـر سـهٍم فـي هـواءٍ           

  
ــم يِجــد فيــه امتــساكا     يعــود ول

ــي        ــي أن يران ــن إله ــي م حي
  

ــطفاكا    ــتُ دارك واص ــد فارق   وق
  

لقد أعرب أبو الطيب في هذه القصيدة عما يساوره من خوف في طريق 
ص به، وقد روى  وكأنه يحذَر عدوا يترب- وإن لم يكن يقصد ذلك -العودة 

 .)٦(تطيرتُ عليه من ترك النجاة بين األذاة والهالك: العكبري أن عضد الدولة قال
                                            

  .تنح أيها البعد عن أيدي ركابي فإنها تقطعك كما تقطع األسنة األحشاء )١(
كوني كيف شئِت أيتها الطرق فإني ال أبالي وإن كان الهالك في : يقول) ٢(

  .  ككسلو
رين األول لبلغت الكوفة قبل طلوع  مضت خمس لياٍل من تشديقول لو سرنا وق )٣(

  .السماك، وقد كان يطلع في الثالث عشر من تشرين األول
  .إن سعد عضد الدولة يطرد عني رماح األعداء وطعنها المتتابع: يقول )٤(
  .رضا عضد الدولة عني أمضى سالح يخافه األعداء: يقول. حاد: سالح شاك )٥(
  : إشارة إلى البيت السابق )٦(

  اـالكـأذاةً  أو نجاةً أو ه      شئِت يا طُرقي فكونيوأيا 
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وقد قال من قبل في . ومعنى هذا أن سامع القصيدة شعر أن فيها ما يتَطَير منه
  : قصيدة يصف األمن في بالد عضد الدولة

  ُأروض الناس من تُـرٍب وخـوفٍ      
  

   أمــاِنوَأرض أبــي شــجاع فــي  
  تُِذم علـى اللـصوص ِلكُـّل تَجـرٍ          

  
ــانِ    ــلَّ ج ــصوارِم ك ــضمن لل   وتَ

  
وفي هذا إعراب عن إشفاق أبي الطيب من الطريق، وتوقُِّعِه شرا 
فيها، وأنه عرف أن الطريق خارج مملكة عضد الدولة مخوفة، وهذا ما 

جان وأحسبه عرف في العراق، وفي طريقه إلى َأر. يعرب عنه كالمه
فشيراز أن السبَل آمنةٌ في أرض عضد الدولة، مخوفة في بالد العراق 

وال أدري َأتوقَّع مع هذا شرا من عدو . حيث سلطان معز الدولة البويهي
  . )١(يقصده بسوء أم ال

وِلم ال تُساوره الخشية واإلشفاق، وهو يحمل معه من األموال الطائلة 
وهو ما وقع له فعالً ! ِمع فيه الُّلصوص وقُطَّاع الطرِقما يط )٢(والهبات النفيسة

  .    وهو في الطريق إلى بغداد

                                            
  .١٩٠-١٨٩ذكرى أبي الطيب ص  )١(
حمل إليه عضد الدولة : "روى صاحب اإليضاح أنه لما أنشده القصيدة األولى) ٢(

. من أنواع الطيب في األردية واألمنان من بين الكافور والعنبر والمسك والعود
، وبدرةً ةكان اشتُري له بخمسين ألف شاوقاد فرسه الملقب بالمجروح، و

ديباج رومي مفصل، وعمامة قومت بخمس مئة ه دراهمها عدلية، ورداء حشو
) ١٨٧ذكرى أبي الطيب . (دينار، ونصالً هندياً مرصع النجاد والجفن بالذهب

وأنه لما استأذنه . أنه وصله بأكثر من مئتي ألف درهم: اليتيمة: وروى صاحب
مالن الخاص، وتعاد خاصة، ويقاد إليه الحالن يخلع عليه الخلع  أفي المسير أمر

  .صلته بالمال الكثير
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  عودتُه إىل العراق، ومقتله

. خرج  أبو الطيب من شيراز لثماٍن خَلَون من شعبان قاصداً بغداد، فالكوفة
 وخمسين فسار بركبه وَأحماله وغلمانه حتى بلغ األهواز التي تبعد عن شيراز نح

فرسخاً، فحلَّ ضيفاً على أبي الحسن السوسي والي المدينة الذي استقبله بحفاوة، 
وفيها لقي القاضي المحسن بن علي التنوخي، ثم تابع سيره حتى بلغ مدينة واسط، 

ليبوأبو نصر هذا من  «)١(فمكث فيها بضعةَ أياٍم في ضيافة أبي نصر محمد الج
  . »، وله فضٌل، وأدب جزل، وحرمة وجاهوجوه الناس في تلك الناحية

وكان مسير أبي الطيب من واسط في يوم السبت لثالثَ عشْرةَ ليلةً بقيت من 
وكان مضيفُه أبو نصر الجبلي قد ". شهر رمضان سنة أربع وخمسين وثالث مئة
لذلك نصحه " فإن عيون أعدائه ترمقه"حذّره من األخطار التي تترصده في الطريق 

بو نصر باالحتراز، وأشار عليه بأن يكون معه جماعة يتولَّون حراسته، السيما أن أ
زعيم بني أسد فاتك ابن أبي جهل األسدي خال ضبة الذي هجاه المتنبي منذ سنة خلت 
يترقَّب قدومه، وهو عازم على االنتقام لشرف أخته، وابنها، واالستيالء على ما يحمله 

فإن فاتكاً صديقٌ لي، : وَأما شرح الخبر"قول أبو نصر ي. الشاعر من ذخائر وأموال
فاتك لسفكه الدماء، وإقدامه على األهوال في مواقف القتال، فلما سمع ) كما سمي(وهو 

كان يجب : الشعر الذي هجي به ضبة اشتد غضبه، ورجع على ضبة باللوم، وقال له
واتّصل به انصراف المتنبي من .  ما أظهرأالَّ تجعل لشاعٍر عليك سبيالً، وأضمر غير

دير العاقول، فلم يكن ) و(بالد فارس، وتوجهه إلى العراق، وعلم أن اجتيازه ِبجبل 
ينـزل عن فرسه، ومعه جماعة من بني عمه رأيهم في المتنبي مثُل رأيه من طلبه 

 وكان كثيراً ما وكان فاتك خائفاً أن يفوته،. واستعالم خبره من كّل صادٍر ووارد
قد : فقلتُ له يوماً، وقد جاءني وهو يسائل قوماً مجتازين عن المتنبي. ينـزل عندي

ما أريد إالَّ : َأكْثَرتَ المسألةَ عن هذا الرجل، فأي شيٍء تُريد منه إذا لقيتَه؟ فقال
يا : ثم قالهذا ال يليق بَأخالقك؛ فتضاحك، : فقلتُ له. الجميَل، وعذلَه على هجاء ضبة

حقن معيني به، أو جمعتني وإياه بقعة َألسِفكن دمه، وَألواهللا لئن اكتحلتْ ! أبا نصر
                                            

)١( لكان  أبا نصر هذا ذكر صاحب كتاب ذكرى أبي الطيب أنبمقيماً في ج.  
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 عن هذا القول، وارجع - عافاك اهللا -كفَّ : قلتُ له. حياته، إالَّ أن يحاَل بيني وبينه
 يحسن إلى اهللا، وأِزْل هذا الرأي عن قلبك؛ فإن الرجَل شهير االسم، بعيد الصيت، وال

منك قَتْلُه على شعٍر قاله، وقد هجِت الشعراء الملوك في الجاهلية، والخلفاء في 
  :    اإلسالم، فما سمعنا بشاعٍر قُتل بهجائه، وقد قال الشاعر

        هجوتُ زهيـراً ثـم إنـي مدحتُـه  
  

       حوما زالِت األشرافُ تُهجى وتُمـد  
. فعل اهللا ما يشاء، وانصرفي: فقال. ولم يبلغ من جرمه ما يوجب قتله  

ولم يمِض لهذا القول غير ثالثِة أيام حتى وافاني المتنبي، ومعه بغاٌل موقَرةٌ 
. بكل شيٍء من الذهب، والطِّيب، والتجمالت النفيسة، والكتب الثمينة، واآلالت

 وكان أكثر. َألنَّه كان إذا سافر لم يخِّلف في منـزله درهماً، وال شيئاً يساويه
  .     إشفاقه على دفاتره؛ ألنه كان قد انتخبها، وأحكمها قراءةً وتصحيحاً

فتلقَّيتُه، وأنزلتُه داري، وسألتُه عن أخباره، وعمن لَقي؛ فعرفني : قال أبو نصر
وأَقبل يصف ابن العميد، وفضلَه وَأدبه، وِعلْمه، وكرم . من ذلك ما سِررتُ به له

: يا أبا الطيب: فلّما أمسينا، قلتُ له. رغبتَه في األدب، وميلَه إلى أهلهعضِد الدولِة، و
. على َأن أتَّخذَ الليَل مركباً؛ فإن السير فيه يِخفُّ علي: على أي شيٍء أنت مجِمع؟ قال

وقلت . هذا هو الصواب؛ رجاء أن يخفيه الليُل، وال يصبح إالَّ وقد قطع بلداً بعيداً: قلت
والرأي أن يكون معك من رجالة هذه البلدة الذين يعرفون هذه المواضع المخيفةَ : هل

: ِلم قلتَ هذا القوَل؟ فقلت: فقطَّب وجهه وقال. جماعةٌ يمشون بين يديك إلى بغداد
: قلت. أما والجراز في عنقي، فما بي حاجةٌ إلى مؤنٍس غيرِه: ِلتَستْأِنس بهم؛ فقال

تَلْويحك ينْبي عن تعريض، : فقال. ما تقول، والرأي في الذي َأشرتُ به عليكاألمر ك
ن لي الخطبوبي ،فْني األمرنبي عن تصريح؛ فعرك يإن هذا الجاهَل : قلت. وتعريض

فاتكاً اَألسدي كان عندي منذ ثالثة أيام، وهو غير راٍض عنك؛ ألنك هجوتَ ابن أخته 
بأشياء تُوجب االحتراز والتيقُّظَ، ومعه أيضاً نَحو العشرين من بني ضبةَ، وقد تكلَّم 

الصواب ما رآه أبو نصر، : فقال غالم أبي الطيب، وكان عاقالً. عمه، قولُهم مثُل قوله
خذ معك عشرين رجالً يسيرون بين يديك إلى بغداد؛ فاغتاظ أبو الطيب من غالمه 

واهللا ال أرضى بأن يتحدث الناس بأني سرتُ : يحاً، وقالغيظاً شديداً، وشتمه شتماً قب
أنا أوجه قوماً من قبلي في ! يا هذا: فقلت: قال أبو نصر. في ِخفارة أحٍد غيِر سيفي

: ثم قال. واهللا ال فعلتَ شيئاً من هذا: فقال. حاجٍة يسيرون بمسيرك، وهم في خفارتك
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عبيد العصا تخاف علي؟ واهللا لو أن يا أبا نصر؛ أِبخُرِء الطير تُخشيني؟ ومن 
، وقد نظروا )١(ِمخْصرتي هذه ملقاةٌ على شاطئ الفرات، وبنو أسد معِطشُون ِبِخمس

هات، ما جسر لهم خُفٌّ وال ِظلْفٌ أن يردمعاذَ اهللا أن َأشغَل . إلى الماء كبطون الحي
 مقولةٌ ال تدفع مقْضيا، هي كلمةٌ: إن شاء اهللا، فقال: قل: فقلت. فكري بهم لحظةَ عين

  . ثم ركب، فكان آخر العهِد به. وال تستجلب آتياً
. ولما صح عندي خبر قتله؛ وجهتُ من دفنه، ودفن ابنه وغلمانه

  . )٢(هذا هو الصحيح من خبره. وذهبت دماؤهم هدراً
وصله بثالثة . سبب قتله أنه لما ورد على عضد الدولة، ومدحه: وقيل

أين هذا العطاء : ف دينار، وثالثة أفراس مسرجة محالَّة، ثم دس له من يسألهآال
إن سيف الدولة كان يعطي طَبعاً، وعضد الدولة : من عطاء سيف الدولة؟ فقال

تَطَبعاً؛ فغضب عضد الدولة، فلما انْصرف جهز إليه قوماً من بني ضبة فقتلوه 
  :أين قولك:  ثم انهزم، فقال له غالمهبعد أن قاتل قتاالً شديداً،

الخيُل والليـُل والبيـداء تعرفنـي        
  

  والحرب والضرب والقرطاس والقلم؟  
إن الخُفراء جاؤوه، : وقيل. ثم قاتل حتى قُِتل! قتلتني قتلك اهللا: فقال  

  . وطلبوا منه خمسين درهماً، فمنعه الشُّح والِكبر، فتقدموه، ووقع به ما وقع
إن ما يستخلص من الروايات المتعلّقة بمقتل المتنبي هو أنه عقب انطالقه 

 وهو اليوم -هـ ٣٥٤من واسط إلى بغداد في السابع عشر من رمضان سنة 
 -الذي كتب عنه روايته علي بن حمزة البصري القصيدتين األخيرتين من شعره 

ربي لدجلة، وهي في مر الركب بمحاذاة النعمانية التي تقع على الشاطئ الغ
منتصف الطريق بين واسط وبغداد، ثم واصل سيره، فمر بجرجرايا التي تبعد 
عن دير العاقول نحو أربعة فراسخ إلى الجنوب الشرقي، ثم تقدم حتى جاوز 
الصافية على الشاطئ الشرقي لدجلة، وبينها وبين بغداد ستة عشر فرسخاً، عندئٍذ 

                                            
  .أن ترد اإلبل في اليوم الخامس من ورودها السابق: الخميس )١(
انظر ص . ليه لصاحب الصبح المنبيانتهى كالم أبي نصر الجبلي، والكالم الذي ي )٢(

  . من الكتاب المذكور١٧٤- ١٧٣
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 بين الصافية ودير العاقول، يقودهم فاتك بن أبي برز له جماعةٌ من اَألعراب
 حرة، فقاوم المتنبي وولده وغلمانه، وقَتَل منهم جماعةً، وججهل خال ضب
جماعةً، وأثخن فيهم، ثم كَلَّ أبو الطيب وولده وغلمانُه، وكان َأعداؤه أكثر عدداً، 

  .   فظِفروا به وقتلوه وولده وغلمانه وأخذوا جميع ما كان معه
ويروى أنه لَما قَرب منه . والذي قتله فاتك بن فراس بن بداد خال ضبة

َأخِْرج إلي الدرع، ! سراج، فقال له يا سراج: فاتك كان معه عبد يقال له
  :   فأخرجها، ولبسها وتهيأ للقتال، ثم قال
       وَأبـِصر يـا سـراج َأفِرِغ الدرع  

  
  ما ترى اليـوم هاهنـا مـن قتـالِ        

  فلئن رحـتُ فـي المكَـر صـريعاً          
  

ــالِ    ــلَّ الرج ــالمين كُ ــانْع للع   )١(ف

  : َألَستَ الذي تقول... قُبحاً لهذه اللحيِة يا سباب: ثم قال فاتك
الخيُل والليـُل والبيـداء تعرفنـي        

  
     والقلم والِقرطاس والضرب والطعن  

ثم قاتل، وبطح نفساً أو . )٢(الءأنا عند ذاك يا ابن اللَّخناء العف: فقال  
نفسين، فخانته قوائم فرسه، فغاصت إحداها في ثُقْبٍة كانت في اَألرض، فتمكَّن 
منه الفرسان، وأحاطوا به، وقتلوه، واقتسموا مالَه ورحلَه، وَأخذوا ابنه 

  . )٣(ال تفعلوا واقتلوه؛ فقتلوه: المحسد، وأرادوا أن يستَبقُوه، فقال َأحدهم
أن فاتكاً كان معه سبعون فارساً، وأنهم : وجاء في الخزانة عن اإليضاح

قتلوا كّل من كان مع أبي الطيب، وأن فاتكاً حمل عليه، وطعنه في يساره، 
ونكَّسه عن فرسه، وأن ابنَه أفلت، إالَّ َأنَّه رجع يطلب دفاتر أبيه، فقنَّع خلفه 

هرَأس زم، وحهأحد ٤(الفرس( ."  
وهكذا مات في سن الخمسين ِبيِد اَألعراب النهابين شاعر احتفل به "

اه "عظماء عصره، وتقاسم فاتك وأصحابه  خيولَه المختارة، ومطاي
                                            

  .موضع الحرب: المكر بفتح الميم )١(
  .شيء مدور يخرج من رحم المرأة كالبيضة: لفوالع... المنتنة: اللخناء )٢(
  .٢٠٤-٢٠٣ذكرى أبي الطيب ص : انظر )٣(
  .ه بهاعال:  وقنّع خلفه الفرس. عن الخزانة٢٠٥المرجع السابق ص  )٤(
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، وطرائف التحف، وغرائب )٢(، وفاخر الكُسا)١(الـموقَرة بالعين والوِرق
  ". )٣(األلطاف

انتخبها وَأحكَمها قراءةَ "ه التي وانتهب هؤالء األعراب األشقياء مكتبته ودفاتر
غير عارفين قيمتها، وتناقل الناس أخبار موته، فكثرت حولها األقاويل " وتصحيحاً
ولما كان أبو نصر يتتبع أخبار الركب بقلق سرعان ما بلغه خبر الفاجعة؛ . والشائعات

  . كما أسلفنافوجه من دفن أبا الطيب وابنه وغلمانه في المكان الذي قُتلوا فيه، 
وبذلك تكون قد انتهت رحلةُ أبي الطيب في التاريخ والجغرافية 
والشعر، بين الصافية ودير العاقول، وتوقَّف ركبه عن السير إلى األبد، بعد 

  . أن ترك حاديه دِويا يمُأل الخافقين
  :وكتب أحدهم على شاهدة القبر هذين البيتين

ــا   ــتْ علين ــاً كُِتب ــشَيناها خُط م  
  

  ومن كُتبـتْ عليـه خُطـاً مـشاها          
ــأرضٍ     ــه ب ــت منيتُ ــن كان   وم

  
  فليس يمـوتُ فـي أرٍض سـواها         

    
  رثاء أبي الطيب

ولما قُِتل أبو الطيب رثاه عدد من الشعراء، وبكَوا لمصرعه، وفي 
  :مقدمة هؤالء مريده ابن جني الذي قال

  غاض القريض وَأذْوتْ نُضرةُ اَألدبِ    
  

  ت بعـد ِري دوحـةُ الكتُـبِ    وصوح  
          هـسبهـاٍء كنـتَ تَلْب ِلبتَ ثـوبس  

  
ــسلَبِ    ــِة ال ــفُ بالخَطِّي ــا تُخطَّ   كم

  ماِزلْتَ تَصحب في الجلَّى إذا نزلـت      
  

  قلباً جميعاً وعزماً غيـر منْـشَِعبِ        
        هَأشْـطُر ري الـدهرمتَ لَعلَبوقد ح  

  
  )٤(ِبتمطـو بهمــِة الواٍن وال نَــصِ   

                                            
  .  الفضة: والورق. ما ضرب نقداً من الدنانير: العين )١(
  .ويتحلّىبه ستتر وهي الثوب ي. جمع كسوة: الكسا )٢(
  .٤٤٨انظر بالشير ص  )٣(
  .المد في السير: المطو: تمطو. خبر الدهر، ومارس األيام: حلب الدهر أشطره )٤(



 

 -٣٧٢-

  من للهواجِل يحيي ميـتَ َأرسـمها      
  

  )١(بكلِّ جائلـِة التـصديِر والِحقـبِ        

  قَبـاء خَوصـاء محمـوٍد عاللَتُهـا    
  

  )٢(تنبو عريكتُها بـالِحلِْس والقَتَـبِ       

       لَتُهلـسرحانها تُقِْريـه فَـض نأم م  
  

  )٣(وقد تَضور بين البأِس والـسغَبِ       

  بـا تَوكَـافُهن دم    أم من ِلبيِض الظُّ   
  

  )٤(َأم من ِلسمِر القنا والزغِْف واليلَـبِ        

  أم للمعاِرِك يـذكي جمـر جاِحمهـا       
  

  حتى يعريها عـن سـاطِع اللَّهـبِ         
ــا    ــدو ِلتَعمره ــِل إذ تب   أم للمحاف

  
  بالنظِم والنثِر واَألمثـاِل والخُطَـبِ       

ــةٌ    ــاء عاكف ــِل والظلم   أم للمناه
  

  اِصُل الكـرتين الـِورِد والقَـربِ      يو  
  أم للملــوِك تُحلِّيهــا وتُلِْبــسها    

  
  حتى تَمايس في َأبرادهـا القُـشُبِ        

  باتـت وســادي َأطـراب تُــؤرقُني    
  

  )٥(لـما غدوتَ لَقَى في قبضِة النُّوبِ    

  عمرتَ ِخدن المساعي غير مضطَهدٍ    
  

   يعـبِ  ومتَّ كالنصِل لم يدنَس ولن      
  فاذهب عليك سالم المجِد ما قَِلقـتْ         

   
   )٦(خُوص الركائِب باَألكواِر والشُعبِ     

ورثاه أيضاً ثابتُ بن هارون الرقِّي النصراني بقصيدة يستَثير فيها 
  :  عضد الدولة على فاتٍك اَألسدي وهي
 ــد ــالي َأنكَ ــثُ واللي ــدهر َأخْب   ال

  
ـ         ا يـا َأحمـد  من َأن تعـيشَ َألهله

  قَصدتْك لــما أن رأتْـك نفيـسها         
  

  دــص ــائس تُقْ ــك والنف ــالً بمثِل   بخْ
ــدتَها    ــةً وفق ــةَ بغْت ــتَ الكريه   ذُقْ

  
          فْقَـدفي الـورى ال ي فَقِْدك وكريه  

                                              
من صدر البعير إذا شده : التصدير. المفازة الواسعة: الهجل. الصحاري: الهواجل )١(

) رهخَصأي (الحزام يلي حقو البعير : الحقب). صدره(بحبل حزامه إلى ِكرِكرته 
  .تحرك واضطرب: وجال النطاق فهو جائل

كساء تجلّل به : الِحلس. غائرة العينين: اءصخو. الضامر الخصر، الذي هزله السفر: اَألقب )٢(
  .بقية السير: العاللة. ل الصغير على قدر سنام البعيرحالر: القتب. الدابة يوضع تحت البرذعة

  .بقية الشيء: الفضلة. تطعمه: تقريه. الذئب: السرحان )٣(
. من وكف بمعنى سال، وقطر قليالً قليالً: التوكاف. أطراف السيوف: بيض الظبا )٤(

  .   الترس: ج يلَبة: اليلب. الدروع: الزغف
  .ج طرب والمراد به الحزن: األطراب. ى في الطريق، ونحوهالشيء الملق: اللقى )٥(
  .ج شعبة وهي المزادة: الشّعب. ج كور. الرحال: األكوار )٦(
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  قل لي إن اسطَعتَ الخطاب فـإنني      
  

         ـدكْمم الفؤاِد إلـى خطاِبـك صب  
ــدك شــ    عــتَ ب   اعراً واِهللا الَأتركْ

  
         دقَـصفي الزمـاِن م لم يبقَ بعدك  

ــا    ــا ربه ــا ي ــوم فإنَّه ــا العل أم  
  

   ــد مٍع ال تَجــأدم ــك ب ــي علي   تبك
ــد دعــوةً   المؤي هــا المِلــكيــا َأي  

  
    ــد ــى تتوقَّ ــشاه باَألس ــن ح ِمم  

  هذي بنو َأسـٍد بـضيفك َأوقعـت          
  

      الفرقـد ـواهإذْ ح تْ عطـاءكووح  
  وله عليـك بقـصِدِه يـا ذا العـال           

  
   ــد ــذِّمام اَألوك ــرِم وال ــقُّ التح   ح

فارع الذمام وكُـن لـضيِفك طالبـاً          
  

     ــد َؤيــريم م ــى الك ــذِّمام عل إن ال
ورثاه الشاعر أبو الحسن محمد بن عبيد اهللا النَّصيبي، مستثيراً عضد   

  :  الدولة على الثأر من قَتَلَِتِه فقال
  قَرتْ عيون اَألعادي يوم مـصرِعهِ     

  
  وطالما سِخنَتْ فيـه مـن الحـسدِ         

  أبا شجاٍع فتـى الهيجـا وفارسـها        
  

  )١(ومشْتري الشُّكِر باِإلنفاِق والصفَدِ     

  هذي بنـو َأسـٍد جـاءت بمْؤِيـدةٍ        
  

  )٢(صماء نائحـٍة هـدت ذُرا ُأحـدِ         

  سطت على المتنبي مـن فوارسـها   
  

  دِ      سبعونرفي موٍج من الـز جاءتْه   
  حتى َأتت وهو في َأمٍن وفي دعـةٍ         

  
  يسير في ِستٍَّة إن تُحص لـم تَـِزدِ          

  كَرت عليه ِسـراعاً غيـر وانيـةٍ         
  

  )٣(فَغَادرتْه قـرين التُّـرِب والَّثـَأدِ        

  من بعدما َأعملَـتْ فـيهم َأِسـنَّتها       
  

         قُ بين الـروِح والجـسفرناً يِدطَع  
  فاطلب بثأر فتـى ماِزلـتَ تعـضده        

  
  هللا درك من كهـٍف ومـن عـضدِ          

  َأذِْك العيون علـيهم َأيـةً سـلكوا         
  

  )٤(وضيِق اَألرض واَألقطار بالرصدِ     

ــا   ــوام له ــوٍش ال ِق ــردهم بجي شَ
     

  )٥(تأتي على سبِد اَألقـواِم واللَّبـدِ        

                                            
  .التقييد بالعطاء: الصفد )١(
  .شديدة: صماء. الداهية الشديدة، واألمر العظيم: المؤيدة )٢(
  .الثرى، والقُر: الثأد )٣(
  .ج راصد وهو الرقيب: والرصد.  وطليعة الجيشأرسل الجواسيس،:  العيونذِكأ )٤(
  .تأتي على كل شيء: والمراد. الصوف: واللبد. وبر اإلبل: السبد )٥(
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  ملصادر واملراجعا

  
إبراهيم . د: ترجمة. بالشير. ر.  أبو الطيب المتنبي دراسة في التاريخ األدبي د-١

  ١٩٧٥ - دمشق - منشورات وزارة الثقافة -الكيالني 
  ٢٠٠٦ - لبنان - بيروت - دار الفكر للطباعة - أساس البالغة الزمخشري - ٢
   ال تاريخ- لبنان -  بيروت- دار الكتاب العربي ٤ - ١ديوان المتنبي شرح البرقوقي من  - ٣
  ١٩٥٦ - ٢ ط-عبد الوهاب عزام دار المعارف بمصر .  ذكرى أبي الطيب د-٤
  ١٩٥٩ -  دار المعارف بمصر - سيف الدولة وعصر الحمدانيين سامي الكيالي -٥
 ٣ تحقيق مصطفى السقَّا وآخرون ط- الصبح المنبي عن حيثية المتنبي يوسف البديعي -٦

  ١٩٩٤دار المعارف بمصر 
  ١٩٧٩ -  بيروت لبنان - مكتبة الحياة - ابن حوقل .    صورة األرض-٧
    لبنان ال تاريخ- بيروت - دار مكتبة التربية - الفيروزآباوي ٤ - ١القاموس المحيط  - ٨
  ١٩٧٩ لبنان - بيروت - ط دار صادر ٨  الكامل في التاريخ ابن اآلثير ج - ٩

 - بيروت - دار صادر -بلدان لليعقوبي ابن رسته كتاب األعالق النفيسة، ويليه كتاب ال -١٠
   بتحقيق المستشرق دي غويه١٩٨٢ نسخة مصورة عن طبعة بريل -لبنان 

 مؤسسة - كتاب الروض المعطار في خبر األقطار محمد بن عبد المنعم الحميري -١١
  ١٩٨٠ ٢ لبنان ط-ناصر للثقافة، بيروت 

 نسخة مصورة عن -ادر بيروت لبنان  دار ص- مختصر كتاب البلدان ابن الفقيه -١٢
  بتحقيق المستشرق دي غويه. ١٨٨٥طبعة بريل 

 لبنان نسخة  مصورة عن - بيروت -  دار صادر -اإلصطخري   مسالك الممالك-١٣
  طبعة بريل بتحقيق المستشرق دي غويه

وت  دار صادر بير-ابن خرداذبة  المسالك والممالك ويليه كتاب الخراج لقدامة بن  جعفر -١٤
  بتحقيق المستشرق دي غويه. ١٨٨٩لبنان ـ نسخة مصورة عن طبعة بريل 

  ال تاريخ/ دار المعارف بمصر- ١٠ ط -طه حسين  مع المتنبي -١٥
  ١٩٧٩ بيروت لبنان - دار إحياء التراث العربي -ياقوت الحموي  ٥ -١معجم البلدان  -١٦
   تركيا- استانبول -مية إبراهيم مصطفى وآخرون المكتبة اإلسال  المعجم الوسيط-١٧
   ال تاريخ- القاهرة -  الحسين التجارية -الثعالبي  ١ يتيمة الدهر ج-١٨
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